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I. WCZESNY RENESANS WE WŁOSZECH

Mamy niestety tylko pięć zmysłów. Gdybyz
człowiek miał ich nie pięć, ale pięćdziesiąt
lub pięćset.

Lorenzo Va/la,
„O zbawieniu prawdziwym"

Lecz zielony trawnik stawał się za dotknię-
ciem lekkich kroków biały, zó/ty, czerwony
i jasnoniebieski,
Poliziano, Z nie dokończonego wiersza na

turniej ,,Stanze per la giostra"

W początkach XIV wieku we Francji, której twórczość artystyczna do tej pory
przodowała Europie, niewiele powstaje dzieł sztuki ważnych i nowych. Kończy
się budowa dawniej rozpoczętych katedr gotyckich; w mauzoleum królewskim
Saint-Denis stają wykute w kamieniu wizerunki monarchów o konwencjonalnie
nabożnym wyrazie twarzy, lecz juz zapowiadające nieśmiało zbliżenie rzeźby do
życia; malarze zdobią cenne rękopisy delikatnym ornamentem i miniaturami.
Miasta niderlandzkie wznoszą ratusze przypominające wyglądem kościoły.
Wszystkie te zjawiska są jedynie świetnym zamknięciem epoki gotyku.
W Niemczech nadal panują artystyczne wpływy mistrzów z Ile-de-France, poza
tym powstają tu nowe, przestronne kościoły salowe, a subtelne rzeźby na ich
ołtarzach odznaczają się nierzadko nader misterną robotą snycerską. Utrzymuje
się przy życiu gotyk angielskich katedr o pionowo podzielonych fasadach. W sztuce
Hiszpanii, wciąż jeszcze nie uwolnionej spod jarzma Maurów, od dawna juz
artystyczne tradycje islamu łączą się z chrześcijańskim Zachodem. Rosja, po
najeździe Tatarów odcięta od świata kulturalnego, zbiera dopiero siły przed po-
nownym twórczym rozkwitem. Wprawdzie w Bizancjum i na Bałkanach poja-
wiają się zadatki artystycznego rozwoju, lecz nie są one dość silne, by oznaczać
w sztuce początek epoki całkowicie nowej.
Jeszcze mniej w owych latach dzieje się poza granicami Europy. Na Bliskim Wscho-
dzie buduje się mauzolea i meczety według reguł ustalonych w odległych cza-
sach. Świątynie w Indiach wyglądają i przez kilka następnych stuleci wyglądać
będą tak samo jak przed wiekami. Złota era malarstwa chińskiego juz minęła,
sztuka pod panowaniem dynastii Jiian czerpie soki z osiągnięć poprzednich po-
koleń. W Ameryce i na innych kontynentach twórczość jakby zastygła na pier-
wotnym szczeblu rozwoju — mogło się zdawać, ze wskazówki historycznego
zegara zatrzymały się na zawsze.
Najwięcej dynamiki wykazało w tym okresie artystyczne życie Włoch. Wielu

włoskich twórców pilnie i uparcie szukało nowej formy wypowiedzi. Paleta wiel-
kiego Florentczyka Giotta zrodziła opowieść o dziejach Chrystusa i Marii, o ich
ludzkich doświadczeniach i cierpieniu. Żywy głos tej przejmującej relacji dociera
do nas i dzisiaj, a kunszt Giotta płonie jasnym blaskiem na tle ogólnego poziomu
ówczesnej sztuki światowej.
Czołowa rola Włoch na przełomie XIII i XIV wieku wynikała z ich całego średnio-
wiecznego rozwoju. Władza książąt i arystokracji nie była w tym kraju tak nie-
zachwiana jak w Niemczech i Francji; już w XII wieku miasta z powodzeniem
z nią konkurowały. Większy też i widoczniejszy niz gdzie indziej był wpływ dzie-
dzictwa antyku, docierającego tu różnymi drogami. Artyści bizantyjscy stale przy-
bywali do Włoch i na tym tylko obszarze zachodniej Europy tworzyli swe cudowne
mozaiki, a liczne zabytki sztuki rzymskiej właśnie w Italii przetrwały wieki. Antyk
tez stał się wzorem dla włoskich artystów, gdy tylko został przygotowany grunt
do jego zrozumienia. Nowy kierunek bynajmniej zresztą nie oznaczał zwykłego
powrotu do form ongi zapomnianych, tak ciasne pojęcie renesansu znamionowało
jedynie cesarza Fryderyka II i jego dwór, a stworzona przezeń trzynastowieczna
szkoła południowowłoska okazała się niezbyt twórcza. Z pozostałą Europą wią-
zała Włochy jednolita kultura średniowieczna, dzięki niej też uczestniczyły w po-
szczególnych stadiach europejskiego rozwoju.
Z końcem XII wieku w Europie zaczął się szerzyć pogląd, że człowiek sam, bez
pośrednictwa Kościoła i duchowieństwa, może „zbliżyć się do Boga"; nowa
ta idea przeniknęła także do Włoch. W Umbrii torował jej drogę św. Franciszek
z Asyżu, nawołując do życia umartwionego i wyrzeczenia się bogactw. Nazy-
wano go biedaczyną: ,,ll Poverello". Hymnem swym sławił Stwórcę i wszelkie
jego dzieło, wraz ze słońcem, księżycem, gwiazdami i wiatrem. Dał opis świata
wielce żarliwy, lecz w przeciwieństwie do mistyków Północy, zwłaszcza mistrza
Eckharta, sprawy ziemskie ujmował bardzo konkretnie, a do ludzi i zwierząt,
z którymi rozmawiał, zwracał się po imieniu. On to wprowadził zwyczaj ustawia-
nia w kościołach w okresie Bożego Narodzenia szopek z Dzieciątkiem, ilustrują-
cych słowa Ewangelii. Przed śmiercią uznał swą pogardę dla ciała za błąd, a nad-
mierne umartwienia — za wielki grzech. Kościół początkowo niechętnym okiem
spoglądał na działalność Franciszka, lecz wpływ jego był tak wielki, że najpierw
musiano mu wybaczyć „herezję", a w końcu ogłoszono go świętym. Osobowość
i nauka św. Franciszka z Asyżu kształtowały nowy światopogląd, który wpraw-
dzie wciąż jeszcze mieścił się w obrębie zakreślonym tradycjami średniowiecza,
ale zarazem tworzył podstawy rozwoju nowej sztuki.
Florencja odegrała szczególną rolę w narastaniu tego procesu kulturowego, który
tu właśnie dojrzewał z nie spotykaną gdzie indziej intensywnością. Sukcesy
gospodarcze, których podstawą był handel i przetwórstwo wełny, zapewniały
Florencji poczesne miejsce nie tylko w Italii, lecz i w całej Europie. Szybka kon-
centracja kapitału w ręku nielicznych jednostek prowadziła do rozwoju bankierstwa,
a równocześnie pogłębiała rozwarstwienie społeczeństwa. Wkrótce tez ujawniły się
rozbieżności pomiędzy wielkim i drobnym mieszczaństwem, kronika miasta pełna
Jest relacji o walkach stronnictw i klas, których antagonizm przybierał często nie-
zwykle ostrą formę.
Już z końcem XIII wieku rada miejska Florencji zabezpiecza swe zwycięstwo



wydając surowe prawa przeciw arystokratom. Cały szereg włoskich miast wy-
zwala się na długo spod ingerencji książąt i innych potentatów w swe wewnętrzne
sprawy i odtąd społecznym i umysłowym rozwojem prześciga wiele miast pół-
nocnej Europy. We Włoszech w XIII i XIV w. sprawa postępu społecznego znaj-
duje się w centrum powszechnego zainteresowania. Człowiek zaczyna rozumieć,
ze sam ponosi odpowiedzialność za swoje życie, i stara się wyrazić własną świa-
domość w twórczości artystycznej.
Pośród namiętnych walk kształtuje się w literaturze Florencji kierunek zwany
dolce stil nuovo. Najwybitniejszym jego przedstawicielem jest Dante, który w ,,Vita
nuova" oddaje hołd pani swego serca, młodziutkiej, przedwcześnie zmarłej
Beatrycze. Mówi o niej ze czcią, jakby była Madonną, sławi ją i uwielbia. Owo
nie dość jeszcze skrystalizowane dążenie do piękna, które cechowało wielu
poetów XIII wieku, w twórczości Dantego wzbogaca się świadomością wyraźnie
juz wyrobioną i wszechstronnym odczuwaniem wszystkich dziedzin ludzkiego
życia; wewnętrzne swoje doznania umie wypowiadać w zwartej formie, która
poezji jego nadaje pełnię spokoju i doskonałości.
W opisie wyimaginowanej podróży w zaświaty, który później otrzymał tytuł
„Boskiej komedii", język Dantego nabiera śmiałości i siły. Jest to najwspanialszy
poemat w całej włoskiej literaturze. Twórca ogarnia płomieniem swej wyobraźni
zarówno sprawy doczesne, jak i świat nadprzyrodzony, będący przedmiotem wie-
rzeń ludzi ówczesnych, o którym traktowały wszelkie nauki filozoficzne i na którym
opierały się przekonania moralne epoki. Dawno juz przyrównywano poemat
Dantego do harmonijnej w konstrukcji strzelistej katedry — ale w przeciwieństwie
do katedr dzieło to zostało stworzone przez jednego tylko człowieka; jeden tylko
człowiek wycisnął na nim piętno swej osobowości i przepoił je liryką własnych
głębokich wzruszeń. Cały wyimaginowany świat „Boskiej komedii" widziany
jest oczami Florentczyka, którego wprawdzie wygnano z Florencji, lecz który nie
zerwał ziemskich więzów, a wrogów ścigał ogniem swego gniewu nawet w piekle.
Postaci ludzkie, zwłaszcza potępieńców, szkicował Dante za pomocą kilku za-
ledwie rysów, a przecież charakter ich został określony w całej pełni. Losy tych
ludzi, ich cechy indywidualne, wygląd zewnętrzny i przekonania stanowią jedno-
litą całość — takich bohaterów nie znała nawet literatura antyczna. Spójrzmy na
szlachcica florenckiego, Farinatę degli Uberti:

„Te słowa wyszły z krzemiennego łoza
Grobu; toz większa trwoga na mnie padnie,
Do mego wodza przytulam ramiona.
Obróć się, co ci? — tak Mistrz mię zagadnie.
Patrz, Farinata wstał z niszy kamiennej:
Od głów po biodra obaczysz go snadnie.
Wzrokiem chwyciłem jego wzrok trumienny;
On wznosił piersi i czoło surowe,
Jakby miał piekło w pogardzie bezdennej."

(Przekład E. Porębowicza)

Grzesznicy i sprawiedliwi, przyjaciele i wrogowie Dantego, mędrcy starożytni
i współcześni wynurzają się z tej fantastycznej wizji, jakby byli wykuci z kamienia.

Zdolność jasnego, dobitnego ukazywania wszystkiego, co wyobrazalne, pozwo-
liła wielkiemu poecie z XIV wieku wyprzedzić późniejsze osiągnięcia mistrzów
włoskiego malarstwa i rzeźby.

Początki nowego kierunku w sztuce włoskiej sięgają jeszcze stylu romańskiego —
jego lokalnej, włoskiej odmiany. Wykładziny z białego, szarego lub czarnego
marmuru na fasadach i ścianach wewnętrznych kościołów toskańskich z XI—XIII
wieku bynajmniej nie były zgodne ze strukturą tych budowli, lecz kontakt z wy-
raźnie zarysowanymi kształtami geometrycznymi okazał się dobrą szkołą dla
włoskich architektów. Nauczył ich myśleć za pomocą form ścisłych, a nie
nieuchwytnych lub zatartych, oraz opierać swoje konstrukcje na kontrastach
zdecydowanie określonych i prostych rytmach. Tu powstały wzorce otwartych
portyków z kolumnadami i małe, otoczone arkadami dziedzińczyki, które potem
tak bardzo się w Italii rozpowszechniły. Oczywiście także i motywy gotyckie,
występujące w środkowych Włoszech, przekształcano zgodnie z tradycjami ro-
dzimymi. Architektura nie miała zresztą w Italii tak wielkiego znaczenia jak w sztu-
ce gotyckiej innych krajów Europy. Rzeczy nowe tworzono we Włoszech zwłaszcza
w dziedzinie sztuk plastycznych, najpierw rzeźby, potem malarstwa.
Odnowicielami włoskiej rzeźby byli Niccolo i Giovanni Pisano oraz Arnolfo di
Cambio (ok. 1220/25 — po 1278; ok. 1245/48 — prawdopodobnie po 1314;
ok. 1232 lub 1250—1301/02). Dzieła Niccola wykazują niezwykły dla średnio-
wiecza ścisły związek z antykiem. Jego Madonna z Pokłonu Trzech Króli na
kazalnicy w Pizie (1260) siedzi na tronie uroczyście, niczym rzymska Junona;
starzec Symeon przypomina długobrodego Bachusa. Niccolo wzorował się na
płaskorzeźbach późnych sarkofagów antycznych, jego ideałowi doskonałości
i spokoju odpowiadała tendencja do silnego modelowania ciał i ciężko sfałdo-
wanych szat. Obcy mu był wyraz zmiennych ludzkich uczuć, jaki nadawali swoim
posągom mistrzowie z Reims. Syn Niccola, Giovanni, wykazywał mocne wyczucie
dramatycznej akcji; świadczy o tym żywość ruchu w płaskorzeźbach na kazalnicy
w Pistoi (1301), zwłaszcza Sąd Ostateczny przesycony jest podnieceniem i na-
miętnością; nie brak tu również silnych kontrastów świetlnych. Inne jego prace —
Madonna (Padwa) i alegoria Kościoła (Piza) — przepojone są wielkością moral-
nej powagi. Przy całym gotyckim jeszcze wygięciu ciał można w twórczości
Giovanniego rozpoznać włoski ideał siły wcielonej w piękno. U Arnolfa wyrównały
się skrajności obydwu wymienionych artystów. Rzeźby jego łączą subtelny,
powściągliwy gest z trafnie wyważonym rytmem ruchu, a charakteryzujące ar-
tystę wyczucie umiaru bardziej zbliża te dzieła do klasyki niz bujnie ukształtowane
formy Niccola Pisano.
Przełom ten najbardziej zaznaczył się w malarstwie. Od XI do XIII wieku pracowało
w Italii wielu artystów bizantyjskich, a ich oddziaływanie uwydatniło się szcze-
gólnie w wizerunkach świętych. Dzieła mistrzów włoskich malowane tak zwaną
"manierą bizantyjską" zdradzają po części wpływy wschodnich szkół prowincjo-

nalnych, po części bizantyjskiej stolicy. Nawet w obrazach z życia św. Franciszka
spotykamy typy znane z ikonografii wschodniej. Lecz w dziełach włoskich więcej

Jest uczuciowej naiwności i swobody; forma ich jest bardziej uproszczona,
a barwy — jaskrawsze. Obrazy te, mimo ze nie dorównują bizantyjskim wirtuozerią



warsztatu, właśnie dzięki swej prostocie stały się źródłem wpływu całego tego
kierunku na dalszy rozwój sztuki. W XIII wieku malarze włoscy zaczęli się wy-
zwalać spod inspiracji bizantyjskiej, Giotto zerwie z nią jeszcze radykalniej.
Florencki artysta Cimabue (wzmiankowany 1272, najpóźniej 1301) był uczniem
wspomnianych greckich mistrzów i od nich przejął środki artystycznego wyrazu.
W Ukrzyżowaniu, przeznaczonym do kościoła Św. Franciszka (Florencja, Uffizi),
sztuka Cimabuego wznosi się do wyżyn namiętności. Jego Madonna wśród
aniołów, siedząca na dębowym, pozłacanym tronie, wydaje się o wiele bardziej
ziemska niz jej bizantyjskie odpowiedniki. Jeszcze śmielszy okazał się w swoich
dążeniach rzymski malarz Piętro Cavallini; za wzór służyły mu liczne, staro-
chrześcijańskie freski ze ścian rzymskich kościołów i rzymskie posągi; pierwszy
tez pokusił się o odtworzenie na płaszczyźnie wrażenia bryły za pomocą świateł
i cieni. Jego apostołowie z fresku Sąd Ostateczny w kościele Santa Cecilia di
Trastevere (po 1291) wyglądają jak ukazane malarskimi środkami posągi: ich
piękno jest chłodne, marmurowe. Lecz pamiętać należy, ze właśnie przykład
Cavalliniego zachęcił Giotta do podjęcia próby przezwyciężenia tradycji bizan-
tyjskich i gotyckich i w następstwie stworzenia nowego malarskiego stylu.
Giotto (1266 lub 1276—1337) był artystą o wiele subtelniejszym od swych po-
przedników. Charakter miał żywy i aktywny, usposobienie pogodne i zrówno-
ważone, odznaczał się przy tym niespożytą inwencją. Był pierwszym twórcą
zachodnioeuropejskim, który tak dobitnie wyraził swą osobowość poprzez
działalność artystyczną.
Z licznych jego dzieł wymienimy najważniejsze: freski w Cappella delTArena
w Padwie (1305—1307), Madonnę (po 1315) oraz freski w kościele Santa
Croce we Florencji (po 1317).
Wszystkie te prace wskazują na Giotta jako na odnowiciela włoskiej sztuki i jej
najwybitniejszego przedstawiciela; bije z nich nowa malarska ideologia. Ma-
lowidła ukazują sceny z Ewangelii i z życia świętych, lecz to wszystko, co juz
tylekroć przedtem stanowiło temat obrazów innych malarzy, u Giotta uzyskuje
nowy, głęboko ludzki sens. Żywot Chrystusa w Padwie — to historia szlachetnego
człowieka o wielkim poczuciu godności i ogromnej sile moralnej. Z cierpliwością
starożytnych stoików, z nieugiętą wolą bohaterów nowożytnych idzie ów czło-
wiek przez życie własną drogą, narażony na rozliczne próby, znosząc fizyczne
i duchowe cierpienia. Antyczne, chrześcijańskie i nowoczesne ideały stapiają
się tu w jedno — wiele dzieł Giotta ukazuje wewnętrzną czystość ludzi i wzajem-
nych pomiędzy nimi stosunków.
Ozdobione freskami Giotta ściany zdają się emanować uroczystym spokojem
i godnością. Widz z łatwością „odczytuje" wszystko, co na nich ukazano, nie
potrzebuje się uciekać do żadnych uczonych komentarzy. Giotto nie ograniczał
się przy tym, jak mistrzowie greccy, do ukazywania jedynie wielkich czynów i trium-
fów bohaterów. Ujmował życie w całej różnorodności jego zjawisk, w całej
sprzeczności jego jasnych i ciemnych stron. Tak wszechstronnego obrazu czło-
wieka nie znały poprzednie pokolenia. Tuz obok strapionego Joachima, samotnie
przychodzącego do pasterzy, widzimy radosny orszak weselny Józefa i Marii,
a opłakiwanie zmarłego Chrystusa sąsiaduje z kaneńskimi godami.
Próbowano łączyć Giotta z ruchem franciszkańskim na podstawie przypisywanych

mu fresków w kościele pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu. Lecz freski pa-
dewskie świadczą raczej o dążeniu do moralnej czystości według ideałów wczesne-
go chrześcijaństwa, które to ideały usiłowano wówczas wskrzesić.
Aby wyrazić swój światopogląd, musiał Giotto znaleźć nowe środki artystyczne,
a malarstwo lepiej się do tego nadawało niz relief i rzeźba pełna. Integralność
obrazu, która u Giotta stanowi punkt wyjścia każdej przedstawianej sceny, nie
była w takiej mierze znana ani bizantyjskim, ani gotyckim artystom. Osoby
uczestniczące w akcji są ściśle ze sobą powiązane i tworzą grupy często skła-
dające się z dwóch części, przy czym w każdej z nich wyeksponowana jest jedna
najważniejsza postać. Odtworzone gesty, ruchy i spojrzenia świadczą o wybitnym
zmyśle obserwacyjnym Giotta: powolny krok pochylonego Joachima wyraża
zatroskanie, z oczu Chrystusa patrzącego wprost na Judasza odgadujemy, ze
poznał w nim zdrajcę, postawa Magdaleny padającej na kolana przed Zmartwych-
wstałym świadczy o jej radości i zdumieniu. Zróżnicowany został zwłaszcza wyraz
smutku postaci opłakujących Chrystusa: od krzyku rozpaczy az po niemą melan-
cholię. Tak dosadne charakteryzowanie stanów psychicznych oraz zachowania
się ludzi spokrewnią sztukę Giotta z poezją Dantego.

Wszystko, co tak uchwytnie dzieje się na obrazach Giotta, dzieje się i na ziemi;
każdy człowiek może być świadkiem zdarzeń ukazywanych przez artystę; pier-
wiastki duchowe wyrażone zostały poprzez sprawy ludzkie. Szczególnie więc
musiało malarzowi zależeć na nadaniu kształtom ludzkiego ciała jak największej
wymowy i na odtworzeniu otaczającej je przestrzeni. Przy modelowaniu posłu-
giwał się Giotto światłocieniem, dlatego tez w porównaniu z plastycznością jego
dzieł starożytne freski i miniatury gotyckie wydają się płaskie i linearne. Efekt
przestrzenny uzyskiwał rozmieszczając figury na różnych planach i ukazując
w głębi obrazu widok ziemi z nielicznymi budynkami.

We fresku przedstawiającym Nawiedzenie artysta potraktował postaci sumarycz-
nie, uwidaczniając jednak przejmujące je uczucia: tkliwe podniecenie starej Elżbiety,
odczytującej z oczu Marii nowinę o spodziewanych narodzinach syna, oraz po-
wściągliwą radość Marii, która nie śmie wyjawić wszystkiego. Z tym wzruszają-
cym dialogiem dwóch zaprzyjaźnionych kobiet kontrastuje spokój asystujących
im służebnic. Tworzą one obramowanie głównej grupy i w ten sposób podkreślają
jej znaczenie. Juz i w gotyku spotykaliśmy się z odtwarzaniem ludzkich uczuć
i można by się tam doszukać pierwowzorów sztuki Giotta, lecz ów wyraz przeżyć
wewnętrznych nie wywodzi się bezpośrednio z wydarzeń i nigdy tez nie bywa tak
Przekonywający. Dążąc do przestrzennej jasności kompozycji, zrezygnował Giotto
z rozmieszczania elementów sceny na całej płaszczyźnie obrazu, co stosowano
stale w starożytności. Zgodnie z treścią emocjonalną wizerunki Marii i Elżbiety
tworzą w centrum obrazu niemal piramidę; tę główną grupę otaczają niejako
Półkoliście postaci służebnic i portyk, wydzielając w ten sposób miejsce akcji.
Tego rodzaju kompozycja nie jest ani ściśle symetryczna, ani ornamentalna,
lecz prawidłowość jej konstrukcji ogarnąć można jednym spojrzeniem. Stać
było Giotta na przesycenie swoich fresków harmonią jasnozielonych, różowych
i żółtawych barw na jasnobłękitnym tle, lecz kolor zawsze podporządkowywał
formie. Nowatorstwo Giotta odrzuciło bizantyjskie bogactwo mieniących się
barw i odcieni.



Historyczne znaczenie Giotta dla sztuki Zachodu jest ogromne. Berenson nazwał
go twórcą współczesnego „malarstwa figurowego" (figure-painting), jego
sztuka obejmowała właściwie wszystkie zagadnienia, którymi w następnych
wiekach mieli się zajmować włoscy artyści. Naszkicowany przez Giotta obraz
świata został przez późniejszych malarzy uzupełniony i ukształtowany bardziej
wszechstronnie za pomocą udoskonalonych i wzbogaconych środków artystycz-
nego wyrazu, ale nawet porównanie z artystami XV i XVI wieku nie osłabia uroku,
jaki wywierają na nas jego dzieła. W biegu dalszego rozwoju tej spuścizny nie-
które jej ważne cechy, jak przede wszystkim naiwna bezpośredniość i czystość
duchowa, zanikną — nawet w późniejszych freskach samego Giotta, takich jak
cykle z życia św. Jana i św. Franciszka, mimo całej ich wielkości i dojrzałości
koncepcji, nie znajdujemy juz uczuć wyrażonych tak szczerze, jak w dziełach
padewskich.

Wspaniały rozwój kultury miast włoskich dobiega końca w połowie XIV wieku.
We Florencji ruch demokratyczny doprowadził nawet do powstańczego zrywu miej-
skiej biedoty, stłumionego przez bogate mieszczaństwo, ulegające z kolei wpły-
wom rycerstwa. Nie zostały wprawdzie przez to zniszczone osiągnięcia nowej
miejskiej kultury, ale jej jednolitość i zwartość z epoki Dantego i Giotta zostały
naruszone. W sztuce przejawiło się to przede wszystkim preferencją doznań
osobistych, motywów powieściowych, a po części także uczonych alegorii.
Przeniknięcie pierwiastków lirycznych do sztuki łączy się ściśle ze szkołą sie-
neńską. W Sienie — w przeciwieństwie do Florencji — ruch demokratyczny nie
zdołał pokonać oporu arystokracji, stąd cała tamtejsza miejska kultura miała
oblicze bardziej konserwatywne. Najwybitniejszym przedstawicielem szkoły
sieneńskiej był Duccio (ok. 1255—1319). Współczesny Giotta, w poglądach
swoich skłaniał się raczej ku dawniejszym czasom. Podobnie jak Giotto w Pad-
wie, ukazał Duccio dzieje Chrystusa na poszczególnych polach swego ołtarza
zwanego Maesta. W układzie tych obrazów przebieg zdarzeń nie jest tak czy-
telny jak u Giotta, lecz są one na wskroś uczuciowe i nader subtelnie odtwarzają
doznania ludzkie — cierpienia, namiętności i żale. Nie na próżno miał Duccio
później otrzymać miano „chrześcijańskiego Sofoklesa". Mniej niz u Giotta przej-
rzyste, kompozycje jego odznaczają się za to bardziej muzycznym i wyrazistym
rytmem linii. Większą tez rolę w malarstwie Duccia odgrywają wyszukane zesta-
wienia barw, którym Giotto przypisywał znaczenie drugorzędne.
Pierwiastek liryczny szczególnie silnie dochodzi do głosu u innego mistrza ze
Sieny, Simone Martiniego (ok. 1283—1344). Jego Zwiastowanie dzielą od
fresków padewskich jedynie trzy dziesięciolecia, lecz w przeciwieństwie do spo-
kojnej, epickiej narracji Giotta, Martini całą uwagę koncentruje na głęboko
osobistych doznaniach swoich postaci: Maria z pokorną gotowością chyli głowę,
a równocześnie zatopiona jest w pełnej smutku zadumie. W zestawieniu z otwartą
prostolinijnością bohaterów Giotta życie wewnętrzne ludzi Martiniego ]est
bogatsze i bardziej skomplikowane. Postać Marii ujęta jest w formę płasko zary-
sowanej sylwetki. Jej ciemnobłękitny płaszcz tworzy oryginalną, w samym środku
jak gdyby wgniecioną plamę, na której niczym wąz wije się złoty rąbek. Deko-
racyjny charakter kompozycji podkreślił artysta ostrołukowym zwieńczeniem,

co zarazem świadczy o silnym wpływie gotyku. Wystarczy jednak porównać
Madonnę Martiniego z jakąkolwiek miniaturą z XIII wieku, by przekonać się, jak
silnie na jego malarstwo oddziałały artystyczne poglądy Giotta. Dodajmy, ze
autor subtelnych Madonn i wzruszającej legendy o św. Marcinie był jednocześnie
twórcą pierwszego portretu konnego, przedstawiającego jednego z włoskich
kondotierów (Siena, Palazzo Publico).
Nasilenie pierwiastków lirycznych w malarstwie XIV wieku obserwujemy także
i poza Sieną. Zaznaczyło się ono również we Florencji, choć uczniowie i zwolen-
nicy Giotta pozostali mu wierni. Spotęgowana uczuciowość zbliża Martiniego do
największego po Dantem poety włoskiego Petrarki, który niezmiernie cenił jego
malarstwo. Petrarka jako jeden z pierwszych twórców rozumiał i wypowiadał
ludzkie osamotnienie, znajdując w nim, podobnie jak wielu późniejszych poetów,
niewyczerpane źródło inspiracji. Lecz nawet wtedy, gdy opiewał swą ukochaną
Laurę i opłakiwał jej utratę, nie zamykał oczu na różnorodne piękno życia:

„Ani błyskanie gwiazd na firmamencie,
Ani dalekich statków żeglowanie,
Ani rycerskie turnieje w tętencie,
Po lasach zwierza dzikiego hasanie,
Oczekiwane wesołe nowiny,
Wierszy miłosnych kunsztowne natchnienie,
Wdzięczny śpiew kobiet pięknych a niewinnych,
Łąki zielone ni czyste strumienie —
Nie, nic mi serca więcej nie poruszy..."

(Przekład Jalu Kurka)

Poeta odwraca się od świata, lecz poprzez ową rezygnację, niejako mimo woli,
przeziera jego przywiązanie do spraw ziemskich. W taki to sposób poezja i sztuka
posłużyły się liryką, by przezwyciężając naiwny stosunek do rzeczywistości,
uzyskać zdolność wyrażania ludzkich dążeń do opanowania świata i do wznie-
sienia się ponad niego. Z tego też względu należy uważać Petrarkę za prekursora
nowej epoki.

Ta liryczna komponenta była w sztuce XIV wieku bardzo silna: nawet Boccaccio
w powieści swojej „Fiametta" przesyca liryzmem wyznania bohaterki. Zbiór
nowel Boccaccia „Dekameron" stał się najwybitniejszym osiągnięciem ówczesnej
prozy włoskiej, największym wydarzeniem w całej włoskiej sztuce drugiej połowy
XIV wieku. Towarzyska konwersacja zgromadzonych dam i kawalerów stanowi
ledynie tło zajmującej opowieści, w której głosu narratora nie słychać: przedmioty,
wydarzenia, ludzie i kraje same przemawiają bogactwem swych barw. Boccaccio
nie popada nigdy w oschłą prozę Sacchettiego ani moralizatorski ton w rodzaju

"() Novellino". Przed Boccacciem życie przesuwa się jak różnokolorowa i ciekawa
sztuka teatralna: gorąca miłość przeplata się tu z rozpustą, wydarzenia komiczne
z tragicznym obrazem śmierci, autor zaś patrzy na świat oczami prawdziwego
artysty.

w XIV wieku nie było malarza, który by znaczeniem mógł dorównać sztuce
Boccaccia, lecz tendencję do szczegółowego opisu obserwujemy również
i w obrazach z tego stulecia, choć przejawia się w nich tylko pośrednio. Ambrogio



Lorenzetti rozwija w swoich freskach Skutki złych rządów i dobrodziejstwa
rządów sprawiedliwych (1337—1339, Siena) wielką panoramę włoskiego miasta
w otoczeniu pól podzielonych na drobne parcele i wzgórz, ukazuje ulice i place
publiczne, ludzkie tłumy i korowody wesołych dziewcząt.
Widok miasta nad morzem Pietra Lorenzettiego — to jeden z pierwszych autono-
micznych pejzaży w malarstwie europejskim; czarująco naiwny, jest przy tym
narysowany z kreślarską precyzją. Wdzięk strzelających ku niebu smukłych wieź
gotyckiej zabudowy, a zwłaszcza jej nastrojowa pustka ujawniają, ze ten sieneński
malarz był subtelnym lirykiem.
Inny malarz włoski ukazał w Triumfie śmierci (ok. 1360, Campo Santo w Pizie)
sceny z życia mnichów i rycerzy. Szczególnie widok wesołej, strojnej kawalkady,
napotykającej przypadkowo trzy otwarte trumny z rozkładającymi się juz ciałami,
sprawia wielkie wrażenie. Z punktu widzenia malarskiego warsztatu freski te są
raczej nieporadne i prymitywne, a ich moralizatorstwo zbyt natrętne; nowość
polega tu na zastosowaniu środków malarstwa monumentalnego dla przedstawie-
nia scen zaczerpniętych z życia.
Sztukę włoską XIII i XIV wieku uważamy za zapowiedź renesansu i określamy nazwą
protorenesansu. Podstawowe cechy renesansu ukształtowały się z początkiem
XV wieku we Florencji. Z wszystkich miast włoskich Florencja była najbardziej
postępowa, ale i ona nie zdołała w pełni zrealizować demokratycznych ideałów,
jakie wypisała na swych sztandarach. Niepodzielną władzę sprawował tu bogaty
kupiecki ród Medyceuszów. Cosimo Medici, nazwany „ojcem ojczyzny", był
w istocie panem Florencji. Pod medycejskimi rządami zrodziły się we Florencji
przesłanki rozwoju nowoczesnego kapitalizmu: jego podstawa — akumulacja
pierwotna — narastała w bardzo szybkim tempie. W pierwszych dziesiątkach lat
XV wieku Florencja zajęła czołowe miejsce wśród włoskich miast. Nie było tam
książąt, dworu ani żadnej dziedzicznej arystokracji. W kulturze i sztuce, które
w XV wieku w życiu Florencji rychło zdobyły trwałą i wysoką pozycję, demokra-
tyczne zasady odgrywały wielką rolę. Potomni nazwali ów okres Odrodzeniem
(Rinascimento), chcąc przez to wyrazić, ze sztuka Italii obudziła ponownie do
życia zapomniane juz zdobycze starożytności. Lecz znaczenie tej sztuki sięgało
oczywiście jeszcze dalej i głębiej.
Obecnie cała uwaga koncentruje się na człowieku. Nie darmo miano humanistów,
jakim później określano wszystkich przedstawicieli owej epoki, wywodzi się z ła-
cińskiego słowa' ,,humanus" — ludzki. Humaniści ustosunkowali się do czło-
wieka podobnie jak twórcy starożytni, nie rezygnując przy tym z doświadczeń
wielowiekowego rozwoju światowej kultury. W demokracjach włoskich nie mogły
panować juz tak proste stosunki społeczne, jak w antycznej polis, i wyobrażenie
ideału człowieka było u wczesnych humanistów pełne sprzeczności.
Ponadto i między sobą humaniści nie zawsze się zgadzali. Cola di Rienzo, czter-
nastowieczny bojownik o władzę ludową, był entuzjastą obywatelskich cnót
starożytnego Rzymu. Petrarkę pociągała idea samodoskonalenia się jednostki.
Niektórzy sięgali do wzoru Prometeusza, który dążył do prawdziwych wartości
przez poznanie przyrody. Jedni nawiązywali do nauk epikurejczyków, nawo-
łujących do korzystania z uciech życiowych, inni natomiast opowiadali się za su-
rową moralnością stoików. Pico delia Mirandola szanował godność człowieka

stworzonego na obraz i podobieństwo boskie i nazywał go kowalem własnego
losu (fortunae suae faber).
Wszystkich humanistów urzekała świadomość wielkich, twórczych sił człowieka,
cieszyła swoboda, jaką nowa epoka przynosiła ludzkości. Wypowiedzi ich wyra-
żają jednak raczej pragnienie niezmąconego szczęścia niż niewzruszoną wiarę
w jego osiągalność. „Największe szczęście — mówi Alberti — polega na tym,
aby żyć nie troszcząc się o przemijające sprawy doczesne, dla duszy uwolnionej
od cielesnych słabości znaleźć bezpieczne schronienie w ucieczce przed hałaśli-
wym i niespokojnym tłumem i w samotnym dialogu z naturą, co tyle stworzyła
cudów, rozważać jej prawa i podstawy i ład tylu jej doskonałych a pięknych two-
rów, wyznając i wysławiając ojca i stworzyciela licznych owych wspaniałości".
I choć marzenie to było w istocie swej utopią, dla humanistów stanowiło miarę
oceny życia i określało ich postawę.

Humaniści nie odczuwali przy tym wcale niepokoju, kiedy ich ideały nie znalazły
potwierdzenia w brutalnej rzeczywistości. Stąd tez zapewne obok ideału huma-
nistycznego myśliciela, a często nawet wbrew niemu, ukształtował się wówczas
także typ wszechstronnego, aktywnego człowieka o silnej woli, spragnionego
władzy i umiejącego na przekór wszelkim przeszkodom ujawniać własną swoją
osobowość. 0 tych ludziach mówił Engels, ze ,,...w mniejszym lub większym
stopniu przenikał ich duch owej burzliwej epoki". Byli chciwi władzy, pociągało
ich nieznane, odznaczali się wyrobionym poczuciem piękna; podobnie jak średnio-
wieczni rycerze nie cofali się przed użyciem siły; nie hołdowali przesadnym wyo-
brażeniom o honorze, ale unikając turniejów i pojedynków, chętniej przebijali
swych wrogów starannie obliczonym, podstępnym ciosem sztyletu. Powtarzając
słowa Taine'a — po namiętnym wzburzeniu następował u nich zawsze i nieu-
chronnie czyn.

Nowelista włoski z XIV wieku Ser Giovanni Fiorentino tak w krótkich słowach
opisuje odwagę ówczesnych ludzi, nie opuszczającą ich nawet w obliczu śmierci:
„Santolino rzekł: ((Hermanie, musisz umrzeć. Tak postanowiono.» Herman, nie-
omal tracąc zmysły, szeptał: «Czyz nie ma żadnej możliwości pozostawienia mnie
przy zyciu?» Santolino odparł: «Nie, bowiem tak postanowiono.» Więc Herman
padł na kolana do stóp Santolina i zakrył oczy swoje rękami, aby własnej śmierci
nie oglądać, i schylił głowę. A Santolino zamachnął się swym mieczem i zabił go
na miejscu".
Wielu wykształconych ludzi ówczesnych odnosiło się obojętnie do religii. W ro-
zumieniu późniejszych osiemnastowiecznych encyklopedystów dewoci z Północy
uważali Włochów za bezbożników, lecz oni nie byli ani wolnomyślicielami, ani
ateistami. Humaniści zachowywali kościelne praktyki, artyści — nawet wolno-
myślny Leonardo — malowali przeważnie obrazy o treści sakralnej, a wszyscy
unikali otwartych starć z Kościołem. Postaci z legend religijnych były dla nich
uosobieniem ludzkich życiowych doświadczeń, nagromadzonych w ciągu stu-
leci. Tak pewnie stąpali po ziemi, że bez obawy mogli przyoblekać nowe, świeckie
treści w starą formę przypowieści chrześcijańskich. Dlatego też ich sztuka była dla
wszystkich zrozumiała.
Filozofia nie była dla humanistów sprawą najważniejszą. Nauki ścisłe — przyrodo-
znawstwo, matematyka i geografia — rozwijają się juz znacznie, ale zainteresowa-



nia te nie przekraczają wąskiego kręgu naukowców, na życie wywierają ograniczony
wpływ i nawiązują dopiero kontakty ze sztuką. Mikołaj z Kuzy wysuwa w XV wieku
tezę, która stanie się podstawą całej współczesnej nauki i według której każde
poznanie wyznacza jakiś wymiar. W średniowieczu przyjmowano, ze świat oparty
jest na układzie hierarchicznym z Bogiem na szczycie — obecnie Mikołaj z Kuzy
mówi o systemie koordynacji i o względności wszelkich, raz juz ustalonych punk-
tów. Naukę o świecie stworzonym przez Boga zastępuje zrównanie świata
z Bogiem. W XV wieku nie powstaje jeszcze wprawdzie żaden zamknięty system
filozoficzny, ale światopogląd tego stulecia przygotuje grunt dla filozofii nowo-
żytnej.
Szczególnego znaczenia nabierają obecnie nauki historyczne. Humaniści — to
przede wszystkim uczeni dziejopisarze, filolodzy, bibliofile, z upodobaniem myszku-
jący po archiwach, studiujący stare rękopisy. Idąc pod wielu względami śladem
historyków rzymskich, różnią się jednak od nich krytycznym stosunkiem do prze-
szłości, toteż właśnie teraz wykryte zostają dawne fałszerstwa, takie na przykład
jak ,,Dekretały Isidorusa", w których autentyczność nie wątpiło całe średniowiecze.
Historyczny juz sposób myślenia humanistów pozwala im odczuć piękno rzymskich
ruin; oni to jako pierwsi podejmują prace wykopaliskowe; zakładając zbiory staro-
żytności, biblioteki rękopisów, ukazują ludzkości dorobek jej wielowiekowego
rozwoju.
We Włoszech sztuka zajmuje pierwsze miejsce spośród wszelkich dziedzin kultury,
a jako naturalny przejaw twórczych sił ma dla ówczesnych ludzi większe znaczenie
niz religia, filozofia, historia i nauka o moralności. Nieomal każdy humanista miał
jakieś kontakty ze sztuką, w XV wieku w ogóle trudno było spotkać kogoś nie
interesującego się tymi sprawami. Znawcami sztuki byli książęta, kupcy, rzemieślni-
cy, duchowni i mnisi — wszyscy stale dawali zamówienia artystom i często
sami ustalali program zamawianych dzieł; artyści wykonywali portrety swych
mecenasów i włączali je w kompozycje o tematach legendarnych, lecz cały świa-
topogląd, wszystkie moralne i artystyczne treści owych dzieł przesycone były
ideami, jakie ich twórcy chcieli przekazać ludziom.
Niesłuszne byłoby twierdzenie, ze w sztuce wczesnego renesansu uczucia reli-
gijne nie odgrywały żadnej roli. Ale tym, czym dla średniowiecza była religia, dla
Odrodzenia stała się sztuka, tak jak dla współczesności najważniejsza jest nauka
i technika. Nie darmo humanista Pontanus twierdził, iz człowiek idealny powinien
być artystą, a według późniejszych sformułowań artysta miał być najbliższy ideału
człowieka wszechstronnie rozwiniętego, ,,uomo universale". Architektura i plastyka
stały na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich sztuk i nieprzypadkowo dziś
jeszcze każdy wykształcony człowiek umie wymienić wielkich malarzy XV wieku,
podczas gdy nazwiska poetów, nowelistów i muzyków owej epoki bynajmniej
nie są tak powszechnie znane.

Historia sztuki XV wieku rozpoczyna się od ważnego wydarzenia w artystycznym
życiu Florencji. W dążeniu do uświetnienia swego miasta i przyozdobienia jego
gmachów Florentczycy rozpisali w roku 1401/2 konkurs na dekorację brązowych
drzwi baptysterium. Każdy uczestnik konkursu miał wykazać swoje indywidualne
mistrzostwo opracowując tradycyjny temat Abrahama składającego ofiarę

z Izaaka. Nowy kierunek w sztuce zaprezentowały wówczas płaskorzeźby Ghi-
bertiego i Brunelleschiego (Florencja, Bargello): artyści ci połączyli motyw
biblijny z rodzajowym, wykazując jednocześnie dar bystrej obserwacji i żywe
zainteresowanie sztuką antyczną. Dzieło Brunelleschiego, skomponowane na
przekątnych, nasycone jest żywym ruchem, natomiast młodzieńcza praca Ghi-
bertiego odznacza się większą siłą i prawdą wypowiedzi i dlatego tez sprawiedliwy
sąd konkursowy przyznał mu pierwszeństwo. Lekko wygięta poza Abrahama ma
w sobie jeszcze nieco późnogotyckiego wdzięku, podczas gdy postać Izaaka,
pierwszy — od czasów Laokoona — wizerunek nagiego ciała, stanowi wyraz
naturalnego piękna człowieka. I nie poddany woli boskiej patriarcha, lecz właśnie
Izaak o silnie wymodelowanych kształtach jest tutaj bohaterem i panem własnego
losu.
Wspomniany konkurs stanowił jednocześnie przegląd dorobku młodych floren-
ckich artystów. Z grona jego uczestników wywiodła się w początkach XV wieku
grupa szczególnie śmiałych twórców, popieranych przez Cosima Medici, związana
wspólną pracą i przyjaźnią. Dzięki ich połączonym wysiłkom sztuka florencka
stała się przodująca dla wszystkich szkól włoskich. Ci wielcy mistrzowie, „ojco-
wie" renesansu, to Masaccio, Donatello i Brunelleschi.
Oprócz Masaccia (1 401 — ok. 1 428) żyło w tym czasie we Włoszech jeszcze wielu
innych utalentowanych malarzy. Nauczycielem jego był zapewne Masolino,
autor dzieł pełnych gracji i nader eleganckich. Sam Masaccio odczuwał jednak
pociąg nie tyle do nauk ojców, ile do tradycji dziadów; ożywił tez zapomnianą juz
spuściznę Giotta, a ściślej mówiąc — rozwinął ją jeszcze bardziej i wzbogacił,
nie ograniczając się, jak wielu innych epigonów tego malarstwa, do samego
naśladowania dziel mistrza.
Masaccio miał około dwudziestu pięciu lat, kiedy przystąpił do malowideł kaplicy
Brancaccich w kościele Santa Maria del Carmine we Florencji. Na jednym z naj-
ważniejszych jego fresków ukazana została wielka grupa ludzi w długich, obszer-
nych płaszczach na tle górzystego, pustynnego krajobrazu. Osobnik w krótkich
szatach wygłasza do tych ludzi mowę, a słowa jego budzą podniecenie i niezado-
wolenie. Widzimy ich oto gotowych juz do czynu, ponure twarze, złe spojrzenia.
Jeden tylko człowiek, wyróżniający się z wszystkich innych surowym i dumnym
pięknem, nie traci panowania nad sobą i rozkazująco wyciąga ramię. Fresk ów
przedstawia biblijną historię o groszu czynszowym: postać w krótkich szatach
to celnik, domagający się owego grosza, ludzie w długich płaszczach to apostoło-
wie z nauczycielem swoim, Chrystusem.
Na prawo od tej głównej grupy widzimy scenę, w której apostoł Piotr wręcza
poborcy podatków ów żądany grosz. I tym razem konflikt dramatyczny rysuje się
ostro przez przeciwstawienie dwóch charakterów, dwóch ludzkich typów:
apostoła — wzniosłego, poważnego mędrca w szerokim płaszczu, z władczo
wyciągniętą ręką, i zaaferowanego poborcy, człowieka o pospolitej twarzy, ubra-
nego w kusą szatę.
Masaccio, rezygnując ze szczegółowego opisu i ograniczając się do sprawy naj-
ważniejszej, idzie za przykładem Giotta. Ale podczas gdy Giotto podkreśla w ludz-
kich postaciach ich miłość, cierpliwość i pokorę, Masaccio bierze za wzór boha-
terów, odznaczających się poczuciem godności i siłą fizyczną, pełnych samo-



wiedzy i takiej wewnętrznej wielkości, jaką poza tym można spotkać chyba tylko
w starożytności. Artysta niewiele zapewne studiował antycznych autorów, zyl
jednak w tej samej co humaniści duchowej atmosferze i dane mu było wyrażać
w sztuce klasyczne ideały. Z gniewu i pasji jego apostołów rodzi się moc duchowa,
jakiej ludzie starożytni jeszcze nie znali; nawet w scenach cudownych uzdrowień
i modłów apostołowie i żebracy Masaccia zachowują opanowanie bohaterów
i spokój mędrców. Wyraźnie demokratyczna nuta nadaje pracom artysty naturalną
i szlachetną wielkość nazywania wszelkich rzeczy po imieniu. Brak im za to owej
subtelnej gracji, jaką tak bardzo upodobał sobie wiek czternasty.
Malarstwo Masaccia cechuje pełny, nasycony koloryt. Najważniejszym jednak
środkiem wyrazu jest u niego silny światłocień, artysta obdarzony był dużym wy-
czuciem bryły. Jak Giotto rozmieszcza swe figury półkoliście wokół głównego
bohatera, lecz w porównaniu z Giottem konstrukcja obrazu Masaccia jest solid-
niejsza, a człony ciała wyraźniej uwydatnione. Podkreśla różnicę między wierzchnią
i spodnią odzieżą i silnie zaznacza kontury, z których można poznać kierunek ru-
chów postaci. Sposób ten pomaga mu równocześnie uzmysłowić wewnętrzną
siłę ludzkiego ciała i bardziej wszechstronnie charakteryzować poszczególne
osoby.
Oto jak w Wygnaniu z raju ukazuje Masaccio dwie nagie postaci w ruchu: Adam,
ze spuszczoną głową, podąża naprzód wielkimi, energicznymi krokami — Ewa
ledwie dotrzymuje mu kroku, a jej skargi wypełniają cały rajski przedsionek.
Pierwsi rodzice oboje pogrążeni są w wielkim smutku. Masaccio, który w postaci
Chrystusa ujawnił swe poczucie piękna, tutaj twarz płaczącej Ewy wykrzywił brzyd-
kim grymasem. Silnie oświetlone z boku postaci znajdują się na dwóch planach,
wskutek czego niewielka przestrzeń fresku zawiera i ruch, i powietrze, i material-
ność brył. Na fresku w Santa Maria Novella, przedstawiającym Trójcę Świętą,
widzimy, jak artysta starał się oddać w konsekwentnie perspektywicznym skrócie
trójwymiarową niszę o kasetonowym, kolebkowym sklepieniu, w której rozmiesz-
czone zostały wizerunki osób. Stojącą postać Boga Ojca i padającego przed nim
w pokłonie fundatora przenika ten sam majestat jakim tchnęli apostołowie
z kaplicy Brancaccich.
Figury te tworzą potężną, doskonale wyważoną grupę. Juz w samej ich postawie,
w mocnym związaniu z ziemią, wyraził artysta swoje głębokie wyczucie doczesnej
wielkości człowieka. Także i w Ukrzyżowaniu, które znajduje się w Neapolu,
boleść otaczających postaci nie świadczy o ich ludzkiej słabości, lecz o sitach
człowieka oburzającego się na widok nieprawości.
Twórczość Masaccia przypada na okres nieustannych poszukiwań nowych środ-
ków wypowiedzi artystycznej. W każdym swym dziele malarz podejmował roz-
wiązanie jakiegoś określonego zadania, i choć wypowiedź jego jest jeszcze niekiedy
toporna, a formy prymitywne, cała jego sztuka zniewala nas swą naturalną siłą,
szczerością i zwartością, której nieraz zabraknie wielu następcom artysty. Masaccio
zmarł przed ukończeniem trzydziestego roku życia, swą odkrywczością wywarł
długotrwały wpływ na współczesnych i na następne pokolenia; później przyrównać
miano jego działalność do blasku komety.
Masaccio był twórcą nowego kierunku w malarstwie. To, co Giotto wyczuwał
w sposób jedynie nieokreślony, u niego złożyło się juz w całość artystycznego

systemu, który wkrótce zyskał powszechne uznanie. Inspiracji Masaccia ulegał
nawet jego nauczyciel Masolino, a po nim pojawiła się we Florencji grupa młodych,
utalentowanych twórców: Andrea del Castagno, Uccello i Domenico Veneziano,
którzy dokonywali nowych odkryć w dziedzinie malarstwa monumentalnego,
perspektywy malarskiej i kolorytu. Przedmiotem ich obrazów były wprawdzie
nadal opowieści religijne, lecz do konwencjonalnych typów zaczynali juz podcho-
dzić ze znacznie większą swobodą. Każdy piętnastowieczny malarz przedstawiał
legendarne wydarzenia tak, jak mu to podsuwała jego własna wyobraźnia, a przy
tym starał się ukazywać akcję w sposób najbardziej przystępny. Nawet tak prosty
temat jak Zwiastowanie znajduje u tych artystów liczne odmienne rozwiązania:
anioł zawsze pozdrawia Dziewicę słowami ,,Ave Maria", lecz w każdym wypadku
jego gesty są całkowicie różne: raz gwałtownie przelatuje przez komnatę, budząc
przerażenie Marii swym objawieniem, kiedy indziej wkracza bezszelestnie i przyklę-
ka oddając jej cześć; ruchy jego bywają pełne wdzięku i czaru, a nieraz niewinnej
kokieterii. Madonna okazuje bądź spokojną ufność, bądź mimowolny przestrach,
pokorę lub znowu gotowość na przyjęcie niezwykłego posłannictwa. Szczególna
różnorodność obserwujemy w skomplikowanych i wielopostaciowych kompo-
zycjach, takich jak na przykład Wstąpienie Marii do świątyni albo Pokłon Trzech
Króli, które pozostawiały szerokie pole fantazji malarzy.
W sztuce włoskiej XV wieku ukształtował się pewien charakterystyczny pogląd,
w wyniku którego życie codzienne przedstawiano jedynie w nowelach i na malo-
wanych skrzyniach wyprawnych (cassoni), wyrabianych w sposób na poły
rzemieślniczy. Az do Bitwy pod Anghiari Leonarda historia Włoch zajmowała
w malarstwie tego wieku miejsce nader skromne. Ściany kościołów ozdabiano
wyłącznie scenami z Pisma św., lecz wydarzenia te umiejscawiali artyści na
publicznych placach i ulicach miast włoskich, jak gdyby rozgrywały się współ-
cześnie. Ludzi przyodzianych według aktualnej mody ukazywali obok świętych
w szerokich płaszczach starożytnych mędrców. Dzięki temu codzienna, powszed-
nia rzeczywistość uzyskiwała wzniosłe, historyczne znaczenie.
Najważniejszą cechą tego nowego włoskiego malarstwa jest perspektywa; Masac-
cio i współcześni mu przypisywali jej ogromne znaczenie, byli z niej dumni jako
z wielkiego odkrycia i pogardliwie odnosili się do dzieł swych poprzedników, którzy
jej jeszcze nie znali. Opierając swe próby na optyce i matematyce, zdołali rozwinąć
teorię ruchomego punktu, odpowiadającego miejscu, w którym znajduje się widz.
Znali tez metodę skrótu linii, proporcjonalnego do odległości pomiędzy widzem
i ukazywanymi przedmiotami. Już Giotto w niektórych swoich pracach osiągał
głębię przestrzeni, w której poruszają się postaci, lecz dopiero odkrycia z początku
XV wieku umożliwiły formowanie z matematyczną ścisłością skomplikowanych,
wielopostaciowych, trójwymiarowych scen. Konstrukcję swej perspektywy kon-
trolowali malarze za pomocą siatki, przez którą przypatrywali się przedmiotom,
a potem przenosili ich kontury na odpowiednio poliniowaną płaszczyznę.
Prawami perspektywy entuzjazmowało się wielu włoskich artystów. Opowiadają,
że Uccello całymi nocami przesiadywał nad zadaniami z tej dziedziny. Odkrywcy
Perspektywy byli przekonani, iż oto znaleźli jedyne, niezawodne i obiektywne
kryterium, pozwalające przedstawiać trójwymiarowe przedmioty i przestrzeń na
Płaszczyźnie. Niektórzy usiłowali nawet zdefiniować całe malarstwo jako ,,widzę-



nie perspektywiczne". Lecz ta perspektywa, z takim zapałem przez nich propago-
wana, była raczej względna. Zapominali mianowicie, ze człowiek nie patrzy tylko
jednym okiem i ze oglądanie wszelkich rzeczy z jednego tylko punktu musi być
niedoskonałe. Nie wiedzieli, iz siatkówka ludzkiego oka jest wklęsła i ze linie proste
nie wydają się oku tak równe, jak wykreślone na rysunkach perspektywicznych.
Ponadto, ograniczając się do perspektywy linearnej, nie brali Florentczycy pod
uwagę roli powietrza. Wszystko to sprawia, ze perspektywiczna kompozycja
architektonicznego tła na obrazach włoskich z XV wieku wygląda nieomal jak
rysunek projektu. Zauważyć to możemy zestawiając te obrazy z malarstwem
późniejszym.
Odkrycie perspektywy włoskiej opierało się wprawdzie na podstawach naukowych,
lecz w rękach wielkich malarzy stało się doniosłym środkiem wyrazu artystycznego.
Pozwoliło na rozszerzenie kręgu zjawisk, ukazywanych przez artystów, na ma-
larskie ujęcie takich zagadnień, jak przestrzeń, pe)zaz i widok architektury. Dzięki
perspektywie przedstawiane przedmioty nie musiały juz patrzącemu wydawać
się czymś odległym, lecz dostosowały się do jego oczu i miejsca, w którym się
znajdował. W ten sposób człowiek zbliżył się jeszcze bardziej do otaczającego go
świata, zaczął jak gdyby dotrzymywać mu kroku Przed malarzami włoskimi sta-
nęło szczególne zadanie artystyczne, polegające na harmonizowaniu rytmu układu
przedmiotów w trójwymiarowej przestrzeni z rytmem powierzchni obrazu. Ele-
menty takiego przestrzenno-linearnego rytmu widoczne są wyraźnie w piętnasto-
wiecznym Zwiastowaniu Fra Angelica, w przeciwieństwie do płaszczyznowego
rozwiązania tematu przez Simone Martiniego. Giotto wywoływał wrażenie prze-
strzeni przede wszystkim samym rozmieszczeniem postaci, podczas gdy w obra-
zach z piętnastego wieku przestrzeń ma charakter zasadniczy i pierwotny, a postaci
tylko ją wypełniają.
Lecz choć w malarstwie XV wieku perspektywa odgrywała tak wybitną rolę, nie
zaniedbywano wówczas i problemów kształtowania płaszczyzny, kompozycji
malarskiej, piękna znaku linearnego Odkrywcy perspektywy traktowali każdy swój
obraz, każdy fresk jako pięknie uformowany i proporcjonalnie podzielony przed-
miot, a w barwach, jakie stosowali, wciąż jeszcze trwała wielka tradycja średnio-
wiecza, Leonardo da Vinci wyśmiewał artystów żyjących ,,z piękna złota i błękitu",
a jego światłocień zadał pierwszy cios dekoracyjnym wartościom malarstwa i w
konsekwencji doprowadzić miał do owych czarnych i brązowych tonów, od któ-
rych uwolni je dopiero nowoczesny pleneryzm.
Malarstwo włoskie XV wieku jest w przeważającej mierze monumentalne, przy czym
0 monumentalności tej nie decyduje ani jego technika (al fresco), ani jego deko-
racyjne zadania. Włoskie malowidła ścienne z samej swej istoty, z uwagi na wielkie
swe wymiary, przeznaczone są do oglądania ze znacznej odległości. Mistrzowie
ówcześni nadawali swym perspektywicznie skomponowanym i opartym na
subiektywnych wrażeniach jednego człowieka dziełom ton jak gdyby uogólniony,
niemal bezosobowy. Wyzbyci wszelkiej pedanterii, rezygnowali ze szczegółów
1 patrzyli na świat oczami widza umiejącego rozpoznać osobowość człowieka
z jego gestów, ruchów ciała i postawy. Nie zajmowali się tez doznaniami swych
bohaterów tak wnikliwie, jak twórcy z epoki gotyku lub na przykład Giotto. Po-
chłaniało ich to, co można zobaczyć i określić od razu, od pierwszego wejrzenia.

Dlatego tez tak chętnie przenosili akcję swych obrazów na publiczny plac, dlatego
przedstawiali ją w otoczeniu widzów i gapiów, całego hałaśliwego, strojnego
tłumu ludzkiego. Nawet w scenach Zwiastowania godność i rezerwa postaci zdają
Się świadczyć o ich świadomości, ze są z zewnątrz obserwowane. Artysta, pomi-
jając detale, musiał wyraziście kształtować sylwetki, rozważnie traktować płasz-
czyznę, silnie uwydatniać rytm i zachować odpowiedni dystans, tak by przedmioty
wydawały się ustawione w szeregi i by powstać mogło coś w rodzaju płaskorzeźby.
Takie malarskie widzenie zachowali Włosi przez cały okres renesansu — nawet
drzeworyty włoskie w porównaniu z północnymi wyglądają jak pomniejszone
freski.
Donatello (1386-1466) był znacznie starszy od Masaccia i osiągnął dojrzałość
artystyczną, zanim jeszcze Masaccio zaczął zajmować się malarstwem. Najlepsze
jego dzieła powstały jednak w drugiej ćwierci XV wieku. Wczesne posągi Donatella
w niszach kampanili katedry we Florencji (1416-1436) nie sa wprawdzie po-
zbawione charakteru, lecz wiele w nich jeszcze przesady, a także pewnej niepo-
radnej ociężałości -— figurę łysego Hioba Florentczycy nazywali ,,Zuccone"
(od ,,zucca" — dynia), jako ze przypominała im ludzi noszących taki przydomek.
Posag św. Jerzego dla Or San Michele (przed 1415), przedstawiający nieustraszo-
nego rycerza, który z napięciem spogląda w dal, urzeka nas swą duchową siłą,
lecz opracowany został oschle, w sztywnej i niezbyt zręcznej postawie.
Najbardziej dojrzałym dziełem Donatella jest posąg Dawida. Na krótko przed jego
powstaniem rzeźbiarz odbył studyjną podróż do Rzymu (1432—1433), gdzie
ogromne wrażenie wywarły nań antyczne zabytki. Biblijny pasterz, chłopięcy
zwycięzca olbrzyma Goliata, ukazany został nago wzorem starożytnych bohate-
rów, przy czym Donatello bynajmniej nie ograniczył się do zwykłego naśladowni-
ctwa: przypatrzmy się tej postaci i użytym tu środkom wyrazu artystycznego.
Gdy porównamy Dawida z brązowymi posągami ze szkoły Polikleta, zauważymy,
ze włoskiemu młodzieńcowi, w szerokim kapeluszu ozdobionym wieńcem z wa-
wrzynu, dzierżącemu w ręku miecz, daleko do klasycznego zrównoważenia.
Przejawia natomiast więcej energii niz późniejsze rzeźby greckie, dłuta na przykład
Lizypa. Ciało młodego Dawida pełne jest wdzięku, lecz cała jego postawa mówi
o właśnie odniesionym zwycięstwie: świadectwem walki jest ciężki miecz w jego
ręku, a także odcięta głowa przeciwnika. Słomkowy kapelusz przypomina, ze
bohater był dawniej pasterzem i tym także różni się od herosów starogreckich,
uwiecznianych zazwyczaj w idealnym, ponadczasowym środowisku.
Także nagość Dawida nie jest nagością rzeźb antycznych, których szaty robią
wrażenie przypadkowo narzuconej draperii. U Dawida Donatella nagość oznacza
wolność bohatera, który wywalczył ją sobie za cenę zwycięstwa. Ciało wydaje
się nierozdzielnie związane z kapeluszem i sandałami. Sam sposób ukazania po-
staci również nie jest wcale antyczny, nawet w późniejszych rzeźbach greckich
nie spotykamy takiego ruchu, przenikającego całą postać, takiej gry mięśni i tak
lśniącej skóry. Artysta starożytny, nawet wówczas, gdy nadawał swoim rzeźbom
charakter rodzajowy, kładł przecież zawsze akcent na sylwetkach postaci. Nie
zdecydowałby się nigdy na zakrycie w połowie jakimś przedmiotem stóp nagiego
posągu ani na stopienie z tym przedmiotem zarysów ciała tak, jak ciało Dawida
stapia się z hełmem, a kapelusz z jego włosami i ramionami. W sztuce klasycznej



nie spotykaliśmy też tak intensywnego zainteresowania kontrastem pomiędzy
miękkim wymodelowaniem nagiego ciała i misternym, jubilerskim niemal wyko-
naniem wieńca, na którym stoi Dawid, czy hełmu i głowy Goliata. Z wszystkich
tych względów wizję Donatella uznać należy raczej za malarską niz czysto rzeź-
biarską.
Inną stronę geniuszu Donatella reprezentuje postać Chrystusa z Ukrzyżowania
znajdującego się w Padwie. Wielowiekowa tradycja sztuki średniowiecznej
w traktowaniu cierpień ludzkich uzyskała tu nowe znaczenie. Donatello nadał
twarzy Chrystusa piętno śmierci: głęboko zapadnięte oczy, nabrzmiała żyła na
czole, zaostrzony nos, wargi boleśnie zaciśnięte, opuszczona bezwładnie głowa.
Lecz cierpienia te nie deformują oblicza Chrystusa, jak na Ukrzyzowaniach ro-
mańskich i gotyckich. Bohater, opanowany i spokojny, znosi męczarnie nieulęk-le,
a jego twarz w obramowaniu gęstych loków przypomina pięknego, antycznego
boga. Donatello opracowuje szczegóły tak, jak to czynili artyści greccy w XV wieku,
ale żaden detal nie istnieje u niego osobno: wszystkie podporządkowane są emo-
cjonalnie podkreślonemu tematowi głównemu. Miękki modelunek kształtów,
połysk brązu i łagodnie opadające włosy przyczyniają się do uwydatnienia wspól-
nego rytmu.
Donatello był artystą z natury żywym i pełnym temperamentu: nigdy nie potrafił się
zatrzymać na raz juz znalezionym rozwiązaniu i ustawicznie zwracał się ku no-
wym zadaniom. Uwiecznił heroiczne męstwo dowódcy w pomniku Gattamelaty
w Padwie, majestatycznym posągu jeźdźca na potężnym koniu (1446—1453),
natomiast płaskorzeźbę przedstawiającą młodego Jana (Florencja, Bargello) nieco
przesłodził. Polichromowane popiersie Niccola da Uzzano (Bargello) ma odpy-
chający wygląd woskowej maski, a Zwiastowanie (ok. 1435, Florencja, Santa
Croce), harmonijne, lecz powściągliwe i trochę chłodne, przywodzi na myśl
nagrobne reliefy antyku.
Radosny korowód dzieci na jednej z płaskorzeźb dla trybuny śpiewaków (Mu-
zeum katedralne, Florencja) zawiera pierwiastki dionizyjskiej ekstazy. Uczta
Heroda (Siena) albo świetna późniejsza Pasja na kazalnicy San Lorenzo (Florencja)
zapowiadają niejako dramatyczne kompozycje Leonarda. Judyta i Holofernes
(Florencja, Piazza delia Signoria) działa kontrastem stojącej kobiety i zwalonej
postaci zabitego, lecz grupa ta jest mniej jednolita i nie tak klarowna jak wcze-
śniejsze posągi Donatella.
Nieprzypadkowo chyba w późniejszych pracach Donatello odszedł od swego
ideału z lat młodzieńczych, który wyrażał wiarą w twórczą aktywność człowieka
i entuzjazmem, kształtującym obraz wszechmocnego bohatera. We Florencji,
podobnie jak i w całej Italii, wytworzył się wówczas pryncypat, wypierający po-
glądy demokratyczne i republikańskie. W płaskorzeźbie Ukrzyżowanie artysta
zrezygnował z przejrzystej, klasycznej kompozycji. Mistyka nie odgrywa żadnej roli
w tej po ludzku dramatycznej scenie, lecz rozpacz opłakujących dochodzi tu do
szczytu. Kontury stają się niespokojne, dynamika kompozycji wzmaga się przez
występujące na przemian ciemność brązu i jasność złota. Ostatnie prace starego
Donatella: brązowy posąg Jana Chrzciciela (1457) i drewniana figura Marii
Magdaleny (ok. 1455) — dwie postaci wychudzone i kościste — są w duchu
bardzo juz bliskim późnośredniowiecznej ascezie.

Tak wielorakie przemiany, jakie cechują długoletni rozwój twórczości Donatella,
rzadko można spotkać u całych narodów i pokoleń artystów. Historyczną zasługą
artysty było wskrzeszenie form pełnej rzeźby, co z kolei umożliwiło dalszy rozwój
całej tej dyscypliny.
W procesie kształtowania się architektury renesansu zasadnicze znaczenie miała
twórczość Brunelleschiego (1377-1446). Najstarszy z trzech „ojców renesansu"
nie od razu znalazł drogę swego powołania i własny swój styl. Zbudowanie ko-
puły nad katedrą we Florencji (ukończonej 1436) dało mu juz za życia sławę, lecz
była to jedynie kontynuacja dzieła rozpoczętego na wiele lat przed nim. Chodziło
tu o rozwiązanie trudnego architektonicznego zadania, wymagającego niezwykłej
inwencji. Współczesnych Brunelleschiego zdumiewała owa budowla, której
elegancja wiąże się ściśle z solidarnością konstrukcji. Brunelleschi rozstrzygnął
tu w nowy sposób stary problem sklepienia kopuły: zachowując zasadę gotyckich
żeber, dał jej zarazem płynność konturów i klarowność podziału. Wydaje się tak
pełna spokoju i harmonijna w proporcjach, jak żadna z kopuł średniowiecznych.
Sylwetka katedry wystrzela ponad sąsiadujące z nią budynki i kształtuje cały
widok miasta Florencji.
Całkowicie nowe konstrukcje stworzył Brunelleschi projektując przytułek dla dzieci
(rozpoczęty 1419) i kaplicę Pazzich (1430—1443); w kolumnowym układzie
obydwu budowli widoczne są reminiscencje wrażeń z pobytu Brunelleschiego
w Rzymie. W architekturze włoskiej spotykaliśmy wprawdzie portyk juz wcześniej
niz w XV wieku, lecz Brunelleschi odmłodził te formy szlachetną smukłością
i czystością. Żaden detal nie osłabia harmonii tej rzadko w takiej skali spotykanej
przejrzystości, której nie zakłóca zbyt natrętny realizm idei zasadniczej ani nie
psuje przesadna oschłość form. W historii architektury nie było dotąd dzieła do
tego stopnia przenikniętego osobistymi doznaniami; z wszystkich trzech „ojców
renesansu" wykazał Brunelleschi najwyższą, klasyczną dojrzałość, nie zawsze
osiągalną dla geniuszu Masaccia i namiętnego temperamentu Donatella.
Nie od razu rzuca się w oczy, ze kaplica Pazzich jest budowlą sakralną. Na jej
fasadzie, silnie zaakcentowanej i zwróconej w kierunku dziedzińca kościoła
Santa Croce, dominuje motyw antycznego łuku triumfalnego, związanego z por-
tykiem i rotundą. Brunelleschi potraktował typ kościoła z kopułą z taką samą
swobodą, z jaką współcześni mu malarze odnosili się do dawnych typów ikono-
graficznych. Podobieństwo do antycznego łuku triumfalnego nadaje wejściu do
kaplicy znamiona uroczyste, przy czym cała fasada wydaje się niezmiernie lekka.
Nie jest to zresztą lekkość budowli gotyckich, polegająca na przezwyciężaniu
fizycznych właściwości materii.
Sześć kolumn fasady kaplicy Pazzich stanowi mocną podporę gzymsu wieńczą-
cego i wysokiej attyki, ale ani kolumny, ani sam łuk nie wydają się przy tym
przeciążone. W porównaniu z późnoantycznymi budowlami, nie mniej lekkimi
niz kaplica Pazzich, zdołał Brunelleschi znacznie lepiej zharmonizować poszczegól-
ne części budynku z kompozycją fasady jako płaszczyzny. Kolumny i bęben ko-
Puły mają największą plastykę, kopuła kontrastuje jednak z płaską fasadą i płaską
archiwoltą łuku, a kolumny z kolei z małymi, parzystymi pilastrami ponad nimi
1 z wielkimi pilastrami rozmieszczonymi na ścianie znajdującej się za nimi. Łuk
stanowi ramę dla płaskiego portalu, nad którym harmonijnie rysuje się okrągłe okno.



Filippo Brunelleschi, Kaplica Pazzich we
Florencji, zaczęta 1430; układ przestrzenny

Filippo Brunelleschi, Kaplica Pazzich
we Florencji, zaczęta 1430; plan

Archiwolty zakryte są w połowie płaskimi pilastrami, co podkreśla regularną pra-
widłowość płaszczyzny. Niesłuszny byłby zarzut, ze architekt dokonując tych od-
stępstw od klasycznego kanonu dowiódł, iz nie zrozumiał antyku. Podobnie jak
Donatello w przypadku Dawida, również i Brunelleschi brał ze starych form tylko
to, co było mu potrzebne — usiłował zespolić fasadę w przekonującą całość.
Płaszczyznowe opracowanie fasady wskazuje na związki Brunelleschiego z włoską
tradycją romańską i gotycką. Polegały one na ożywieniu architektury w stopniu,
jakiego starożytni nie znali. Wszystkie formy mają podwójne znaczenie: kolumny
nie tylko podtrzymują gzyms i attykę, lecz także dzielą płaszczyznę i uczestniczą
w systemie poziomego i pionowego podziału całej fasady. Oczywiście, Brunelleschi
przypisywał wielkie znaczenie proporcjom, stosunkowi wysokości do szerokości
poszczególnych prostokątów. Stosował zarówno zasadę złotego podziału, jak
i kwadraty, przy czym jedno nie wykluczało drugiego. Jednakowe elementy
konstrukcyjne podporządkowywał rozmaitym układom proporcji i na skutek
tego czytelność i prostota jego budowli nie są, jak u starożytnych, czymś pier-
wotnym, lecz wynikają ze skomplikowanego wzajemnego oddziaływania na
siebie form architektonicznych.
Kaplica Pazzich nie była przeznaczona dla licznych rzesz wiernych, lecz tylko dla
duchowieństwa, co po części tłumaczy jej szczupłe wymiary. Zbudowana została
na planie wywodzącym się z dawnych budowli, przede wszystkim z kościołów
bizantyjskich, lecz wszelkie tradycyjne elementy zostały tu z gruntu odmienione.
Części kaplicy rozmieszczone wokół kopuły centralnej, jeśli nawet nie są jednakowe,
to w każdym razie doskonale względem siebie proporcjonalne. Mała kopuła nad
ołtarzem stanowi odpowiednik kopuły portyku — kopułę główną podpierają
dwa sklepienia kolebkowe. Punkt centralny został tu więc ustalony na wzór daw-
nych rotund, lecz we wnętrzu, podobnie jak w przypadku fasady, silnie został
podkreślony charakter płaszczyzny.
Gładkie ściany kaplicy zostały rozczłonkowane za pomocą wąskich pilastrów.

Po trzy pilastry, odpowiadające kolumnom fasady, znajdują się z każdej strony
luku środkowego, otwartego ku ołtarzowi. Ściany w zestawieniu z ciemnymi
pilastrami i gzymsem wywołują efekt interkolumniów. Ich gładkość przypomina
wnętrza romańskie, podczas gdy pilastry, nadające charakter budowli, są dzie-
dzictwem gotyku.
Takie właśnie pojęcie architektury przejawia się we wszystkich szczegółach.
Kopuła nie jest ani bizantyjska, z żaglami przechodzącymi w filary, ani orientalna,
ciężko wsparta na trompach. Podzielona na segmenty wydaje się lekka i stanowi
jak gdyby samodzielną kondygnację. Dolna partia wnętrza składa się niemal
z jednakowych części: niektóre z nich zamyka górą kolebkowe sklepienie, inne
zaś przechodzą w płaszczyzny łuków — to także przyczynia się do zatarcia kon-
trastu pomiędzy elementami przestrzennymi i płaskimi.
Konsekwentne rozluźnianie form, zaczynając od dolnej przestrzeni ukształtowanej
lakby z jednej bryły poprzez trójdzielny podział wyższej partii i cztery zagielki az do
dwunastodzielnej kopuły, pozbawia całe wnętrze ciężaru. Wrażenie to potęguje
jeszcze jasny, oszczędnie zdobiony fryz, oddzielający architraw od gzymsu.
0 przedstawionym wyżej rozwoju form budowlanych zadecydowały nie tylko
osobiste zdolności Brunelleschiego. Jego dzieła zgodne są z narastającym wów-
czas przełomem w historii architektury światowej. Brunelleschi wskrzesił motywy
architektury antycznej, nie rezygnując przy tym ze spuścizny średniowiecza.
W konstrukcjach swoich jasno wyrażał naturalne stosunki zachodzące między
przestrzenią i bryłą, lecz uwalniał zarazem masę od wszelkiego ciężaru i dawał
jej znacznie więcej życia niz architektura starożytnej Grecji i Rzymu.
Odnawiając porządek kolumnowy i podkreślając znaczenie proporcji, położył
Brunelleschi obydwa te problemy u podstaw nowej architektury. Wiele skorzystał
ze studiowania ruin rzymskich, które starannie wymierzał i z pietyzmem odrysowy-
wał. Nie starał się ślepo naśladować starożytności, nie uważał układu kolumno-
wego za sztywny schemat, jak to się często miało zdarzać później, lecz stosował
go przede wszystkim do ozdoby ścian. W Italii od dawna zresztą panował zwyczaj
okładania ceglanych murów marmurem, Włosi bowiem od lat juz pojmowali
doskonale, iz sztuka nie może się obywać bez iluzji. Juz Dante usprawiedliwiał
,,piękne kłamstwo" (bella manzogna) sztuki, nadające dziełu artystyczną prawdę.
Przysunięte do ściany półkolumny i pilastry włoskiego renesansu jedynie symboli-
zują siłę materii, niczego bowiem w istocie nie dźwigają. Ów kolumnowy styl
przypomina broń, która stanowi składową część pięknego stroju, lecz jest tez
zdatna, by w razie konieczności zrobić z niej użytek.
W!osi interesowali się bardzo kwestią proporcji w sztuce plastycznej, a przede
wszystkim w architekturze. Najbardziej harmonijne proporcje mienili „boskimi"
1 usiłowali je odnaleźć również w budowie ludzkiego ciała. Nie byli przy tym wcale
Pedantami i swoich idei nie usiłowali wtłoczyć w raz na zawsze ustanowiony
system. Przede wszystkim polegali na swoim dobrym wyczuciu artystycznym:
Michał Anioł nie darmo twierdził, że cyrkiel człowiek powinien mieć w oku.
Włosi odkryli, ze harmonia poszczególnych form budowli wynika z właściwych
ich wzajemnych proporcji i ze podobnie jak pięknie brzmiący akord jest radością
dla ucha — tak i one mogą cieszyć wzrok nawet laików, niezależnie od tego,
Jakiemu służą celowi, co przedstawiają i z jakiego zostały sporządzone materiału.



Benedetto da Maiano,
Palazzo Strozzi we Florencji,
zaczęty 1489; plan

Harmonia proporcji mogła polegać na złotym
podziale lub na zestawieniu prostokątów
według złotego podziału albo na zwykłych
kwadratach.
Tak subtelne wyczucie proporcji rozwinąć
się mogło jedynie na gruncie całkowitej
zmiany poglądów na architekturę. Katedra
gotycka juz na skutek gigantycznych swoich
rozmiarów nie dawała się niemal ogarnąć
jednym spojrzeniem: aby jej się przypatrzyć,
potrzebny był jeszcze czwarty wymiar —
czas. Natomiast budynek renesansowy działa
zawsze jak obraz i bez względu na wielkość

można go objąć jednym rzutem oka, chwytając równocześnie właściwe proporcje
wszystkich jego części. Znaczenie proporcji jest w gmachach renesansowych
tym większe, ze masa architektoniczna nie znajduje się tu w ruchu i napięciu jak
w gotyku, lecz zawsze jest ograniczona, ujęta w ramy innych członów, z samej swej
istoty skrystalizowana. Dzięki owemu powtarzającemu się, wzajemnemu oddziały-
waniu proporcji mogli mistrzowie renesansu ukazywać w swych architektonicznych
kompozycjach stosunki między podobnymi częściami budynku, jak również
rozwijać ten sam temat w różnych wariantach. Wszystko to znaczy, ze w okresie
renesansu proporcje podporządkowane zostały prawidłom nowego stylu.
Zgodnie z zasadami tego stylu architekci współcześni Brunelleschiemu i jego na-
stępcy przekształcali wszystkie dawne konwencje budowlane. Widzimy oto kościo-
ły o fasadach przypominających łuk triumfalny (Rimini, San Francesco), kościoły
bazylikowe, złożone niejako z dwóch krzyżujących się kolumnowych naw (Flo-
rencja, Santo Spirito), pałace o fasadach podzielonych na wzór zewnętrznych
murów Koloseum (Palazzo Rucellai we Florencji lub Palazzo di Venezia w Rzymie),
nagrobki w postaci nisz lub okien zamkniętych półokrągłymi łukami. Mistrzowie
włoscy, tak chętnie korzystający z form antycznych, przetwarzali zapożyczone
elementy zgodnie z aktualnymi zadaniami. Czerpali dla własnych celów ze skarbca
starożytnej spuścizny z zupełną swobodą, lecz cytowane fragmenty zachowują za-
wsze brzmienie pierwotnego tekstu. Definiuje to cały artystyczny wyraz renesan-
sowej architektury, stale owianej wspomnieniami klasycznej starożytności.
Każda budowla otrzymuje swój własny kształt artystyczny, a jej przynależność
do jakiegoś określonego typu jest tu sprawą jedynie drugorzędną.
Późniejszą budowlą renesansową jest portyk przed wejściem do małego kościółka
Santa Maria delie Grazie w Arezzo, prawdopodobnie dzieło Benedetta da Maiano
(1442—1497); jednym tylko bokiem wspierając się o kościół, dostosowuje się
znakomicie do otaczającej go przyrody: cyprysy i dalekie góry w ramach tych łu-
ków wyglądają jak prawdziwe obrazy. Mimo to nie odczuwamy tak całkowitego
stopienia się z pejzażem, jak w przypadku domu pompejańskiego. Architektura
renesansu, dzieło rąk ludzkich, rządzi się własnymi, czytelnymi prawami. Ten
szczególny świat człowieka, wyosobniony w swego rodzaju wnętrza, nie został
określony ani masywnymi murami, jak w sztuce romańskiej, ani ogromnymi bar-
wnymi oknami, jak w gotyku: ujawnia się natomiast raczej w stereometrycznej,

przejrzystej konstrukcji i w regularnym układzie dzielących ją kolumn. W tym
sensie opisywany portyk spokrewniony jest z wnętrzem kaplicy Pazzich. Kolumny
połączone są ze sobą łukami, na kolumnach spoczywają imposty, przenika je ten
sam rytm; wszystkie formy są żywe i pełne ruchu, a szerokie, metalowymi kotwami
umocnione łuki uzyskują pod ciężkim dachem wyraz szczególnie silnego napięcia,
przez co ich tektoniczne działanie przypomina raczej architekturę średniowieczną
niz klasyczną.
Lecz konfrontacja z portykiem meczetu w Kordobie lub z wnętrzem gotyckim
wykaże, iz twórcy renesansowi pragnęli przejrzyście udostępnić oku zgłębiony
przez nich problem nieskończoności wizualnej, podobnie jak starożytni czynili
to z architektoniczną bryłą budowlaną. Z tego punktu widzenia znajdujemy dla
czystych form portyku w Arezzo odpowiednik w perspektywicznych kompozycjach
wczesnego włoskiego malarstwa. Gorące pragnienie humanistów, by zyć szczę-
śliwie i spokojnie, znalazło w tej budowli jak najpełniejszy i jak najdoskonalszy
wyraz architektoniczny.
Znacznie silniej zachowały swój średniowieczny charakter piętnastowieczne pała-
ce. Wzbogaceni kupcy kazali je wznosić, surowe i majestatyczne, na wzór średnio-
wiecznych rezydencji feudalnych, stosując technikę grubych nieociosanych
bloków kamiennych, tzw. rustykę, jak gdyby budowano je do celów obronnych,
mimo iz konieczność takiej obrony stopniowo juz zanikała. Ale i tym budowlom
wyraz nadawał nowy gust epoki. Nawet w wypadku zwartego, nie podzielonego
masywu bryła utrzymana była w równie właściwych proporcjach, co budowle
z układem kolumnowym. Fasada pałacu uzyskiwała niekiedy samoistne znaczenie
paradnej wystawy, jaką bogacze prezentowali swym współobywatelom na pokaz.
Dolne piętro siedziby Medyceuszów było pierwotnie otwarte jak w weneckim
pałacu Dożów.
Włoska fasada pałacowa miała zazwyczaj trzy kondygnacje, którym na przykład
w Palazzo Rucellai odpowiadają trzy rzędy pilastrów. Odpowiednie układy po-
rządków architektonicznych miały być niejako dostosowane do przeznaczenia
użytkowego budynku. Nie oznacza to bynajmniej, by porządki odpowiadały do-
kładnie poszczególnym kondygnacjom: linie gzymsów nie zawsze biegną zgodnie
z poziomem posadzki. Koronacyjny gzyms może wieńczyć albo jedynie górne
piętro, albo fasadę jako całość — w tym ostatnim wypadku porządek architekto-
niczny ogarnia cały budynek. W przeciwieństwie do murów średniowiecznych
kamienne bloki pałaców renesansowych są dokładnie obciosane, co łagodzi
nieco wrażenie masywności: patrzący dostrzega natychmiast, w jaki sposób
z poszczególnych głazów skonstruowano cały gmach.
Zewnętrzny wygląd pałaców we Florencji jest jeszcze dość surowy: odpowiada
stosunkom w gminach, w których rody prowadzące walki pomiędzy sobą zamk-
nęły się w swoich domostwach, obwarowanych jak zamczyska. Za największą
nowość uznać należy otwarty, kwadratowy dziedziniec Michelozza (1 396—1472)
w Palazzo Medici-Riccardi, odległe wspomnienie antycznego perystylu lub po-
dwórca klasztornego. Dziedziniec otoczony jest kolumnami, na nich spoczywają
łuki, a nad nimi umieszczono po dwa okna; szeroko rozstawione kolumny zdobią
ostatnie, najlżejsze piętro. Całość sprawia wrażenie silne i zarazem skromne.
Kształty dziedzińca i poszczególnych pomieszczeń utrzymane są konsekwentnie



w należytych proporcjach, wskutek tego całość osiąga tak wielką harmonię
i zwartość, jakiej nie spotykaliśmy nawet w budowlach rzymskich. Michelozzo
walnie przyczynił się do rozwoju tego typu pałacu — na wzór Palazzo Medici-
-Riccardi wzniesiono we Florencji około trzydziestu podobnych budowli. Rozpo-
wszechnienie przyjętego typu nie wykluczało przecież indywidualnych odchyleń:
Palazzo Pitti (ok. 1460) ma więcej powagi i jest cięższy, podzielona pilastrami
fasadę Palazzo Rucellai (ok. 1446) cechuje większa elegancja, a późniejszy
Palazzo Strozzi (1489) odznacza się powściągliwością i oschłością form.
Każda rodzina kupiecka budowała sobie miejską rezydencję i nikomu chyba nie
przychodziło jeszcze podówczas na myśl, ze wszystkie te pałace mogą razem two-
rzyć obraz miasta. Piętnastowieczne budowle stoją często w wąskich uliczkach,
trudno więc ogarnąć ich całość jednym spojrzeniem. W Pienzy, zbudowanej
z inicjatywy papieża Piusa II (Eneasz Sylwiusz Piccolomini), katedra, pałac i ratusz
tworzą zamknięty plac. Dostrzegamy tu juz pierwociny europejskiej urbanistyki —
przez regularność planowania osiągnięty zostaje kontrast z otaczającą przyrodą,
a nie wtopienie w nią konstrukcji, jak to czynili Grecy. Poszczególne budynki
w Pienzy ustawione są względem siebie nieco ukośnie, są więc dla widza samo-
dzielnymi bryłami. W świadomości poszczególnych architektów ówczesnych
świtała juz idea miasta jako zespołu. Lecz była to wówczas jedynie utopia: dosko-
nałej regularności, ukazywanej na obrazach lub planach, nie można było zrealizo-
wać.
Za to w dziełach rzemiosła artystycznego, służących do ozdoby na co dzień, nowy
styl stał się wkrótce niezwykle popularny: estetyczne upodobania ludzi Odrodze-
nia przejawiały się w wytworach sztuki dekoracyjnej. Cenny materiał nie odgrywał
przy tym tak wielkiej roli, co jego artystyczna obróbka: nie tyle ceniono samo złoto
i drogie kamienie, ile raczej misterną robotę jubilerską, wyszukane kształty klejno-
tów i ozdób lub na złotym podziale oparte proporcje.
Na sarkofagach z XV wieku nie widzimy wyidealizowanych scen pożegnania, jak
na antycznych stelach — spokojnego snu lezącego zmarłego nie zakłóca oczeki-
wanie na dzień Sądu Ostatecznego. Grobowce przenika taka sama wewnętrzna
powaga, jaka cechowała najlepsze dzieła klasyki greckiej. Cały podział monumentu,
wymiary pilastrów i odstępy pomiędzy nimi dostosowane są do proporcji ludzkiego

Kredens, robota florencka, ok. 1550.
Florencja, zbiory prywatne

ciała. Wśród różnorodnych moty-
wów dekoracyjnych wyraźnie roz-
poznajemy prostokąty zbudowane
na zasadzie złotego podziału, ude-
rza nas równowaga linii piono-
wych i poziomych. Motyw spo-
kojnie i naturalnie opadających
girland przypomina ornament
rzymski i doskonale się wtapia
w koncepcję architektoniczną.
Czytelne i proste części główne
łączą się z bogato dekorowanymi
płaszczyznami, pokrytymi mnó-
stwem napisów i zdobień. Mi-
strzowie antyczni rezygnowali za-
zwyczaj z wystroju pilastrów, w re-
nesansie natomiast ujmowano je
w ramy wąskiej listwy i pokrywano
skomplikowanym splotem orna-
mentu. Zawsze przy tym piono-
wy trzon w pełni zachowywał swo-
ja funkcję pilastra.
Zasady renesansowej sztuki sto-
sowanej objęły dziedzinę meblar-
stwa nieco później. Włoski kredens
przypomina konstrukcję architek-
toniczną. Frontowa jego strona
dzieli się zazwyczaj za pomocą
pińskich pilastrów na dwa pro-
stokąty, uwydatniają się tez wyraźnie analogie do gzymsu, attyki i cokołu; gładką
powierzchnię zdobią niewielkie rozety. Wszystkie formy i płaszczyzny utrzymane
są w starannie względem siebie wyważonych proporcjach.
Ilustrowanie drukowanych ksiąg drzeworytami — nader rozpowszechnione w XV
wieku — różni je od rękopisów średniowiecznych tak, jak wyraźnie rozczłonowana
fasada kaplicy Pazzich odbiega od ozdobionej strzelistymi wieżami katedralnej
fasady w Reims. Cała stronica książki w czarno-białych kontrastach stanowi
doskonale jednolitą całość. Tekst objęty jest ornamentem jak ramką. Proporcje
strony są regularne. Inicjały, mimo ze zawierają elementy figuralne, harmo-
nizują nienagannie z całą paginą.
Z okresu Odrodzenia zachowało się bardzo wiele zabytków: kościoły, pałace i po-
sagi, a także obrazy rozproszone po wszystkich muzeach Europy i Ameryki.
Wszystko to charakteryzuje tylko jeden aspekt renesansu, pamiętać bowiem należy,
że i całe codzienne życie owej epoki było nie mniej przepojone sztuką. O odświęt-
nych uroczystościach, jakie odbywały się tak często w miastach i na dworach
książąt włoskich, mówią nam ówczesne opowieści. Nie było tam ani tak olśnie-
wającego przepychu, ani tez nie przestrzegano tak surowej etykiety, jak na dwo-

Pierwsza karta gregoriańskiego wydania
„Komentarzy św. Hieronima", 1948. Wenecja



rach cesarzy bizantyjskich. Włosi XV wieku, jak dzieci, lubowali się wszystkim,
co sprawiało radość wizualną. Zamiłowanie do święta, pięknych szat i swobody,
dar inwencji i niezawodny smak we wszelkich rozrywkach dochodziły do głosu
także i w sztuce. Każdy obraz z okresu włoskiego renesansu pobudza duchowo
i jest rozkoszą dla oczu.
Do rozwoju sztuki włoskiej w XV wieku przyczyniły się tez ogromne fortuny, two-
rzące się w wielkich miastach — łatwo nabywane i równie szybko szeroką ręką
znów rozdawane. Wzbogacony rzemieślnik i kupiec, tyran lub zdobywca stawali
się hojnymi mecenasami. Zresztą artyści byli wówczas jeszcze dość niezależni,
zleceniodawcy zabiegali o ich względy, obsypywali podarunkami i troszczyli się,
aby utrzymać ich w dobrym nastroju. Przy tym nawet najusilniej dążących do sławy
i pieniędzy artystów nie psuty łatwe sukcesy, ponieważ obowiązywały ich jeszcze
surowe zasady cechowe. Młodzi poznawali tajniki sztuki jako pomocnicy dojrza-
łych mistrzów, wielu zaś malarzy, którzy zaczynali pracę jako jubilerzy, znało
rzemiosło artystyczne od podstaw. W warsztatach nawet i drugorzędni artyści
zachowywali swą indywidualność. W XV wieku nikomu nie przychodziła nawet
myśl tworzenia wielkich pracowni, takich na przykład, z jakich później miały wy-
chodzić obrazy przypisywane Rubensowi. Piętnastowieczne dzieła sztuki odzna-
czają się zawsze robotą nad wyraz staranną i precyzyjną, tak ze jeśli nawet nie
noszą piętna wielkiego talentu lub geniuszu, urzekają przecież zawsze swoim
mistrzowskim wykonaniem.
W tym samym czasie formuje się nowy pogląd na temat powołania artysty i jego
miejsca w społeczeństwie. Do postawienia tego problemu przyczyniła się walnie
osobowość Leona Battisty Albertiego (1404—1472). Był to człowiek niezwykle
utalentowany i wszechstronnie wykształcony, jeden z tych, którzy wszystko wiedzą,
lecz nie umieją swych idei urzeczywistniać ani doprowadzać swych zamiarów
do szczęśliwego końca. O zdolnościach, sile, inteligencji i poetyckim geniuszu
Albertiego opowiadano istne legendy — jednak prac, których by był niewątpli-
wym autorem, pozostało niewiele. Odegrał natomiast wybitną rolę w ruchu arty-
stycznym Florencji. Przybył tam w 1434 roku w okresie największego rozkwitu
miasta i od początku brał żywy udział w pulsującym dokoła życiu kulturalnym:
pojawiał się w pracowniach, słuchał wypowiedzi artystów, udzielał im rad, budził
entuzjazm dla nowych koncepcji i podsuwał nowe propozycje twórcze.
Z owych rozmów o sztuce zrodziła się pierwsza zachodnioeuropejska teoria
sztuki. Alberti wprawdzie nie ujął wszystkich swych myśli i obserwacji w harmo-
nijny system estetyczny, jego książki na temat architektury, rzeźby i malarstwa
nie stanowią całości — wyraził jednak wiele owocnych poglądów, które później
bardzo się rozpowszechniły. Pomagał artystom zorientować się w zakresie ich
własnych zadań, tak jak i nam dziś pomaga zrozumieć niejeden aspekt sztuki
renesansu. Nie przestając zachęcać do stosowania klasycznych porządków archi-
tektonicznych, zalecał ponadto traktowanie całej budowli jako jednolitego orga-
nizmu, rozróżniał szkielet gmachu i jego prześwity, domagając się słusznie, zęby
części nośne występowały w liczbie parzystej, a prześwity — w nieparzystej;
uwydatnił różnicę pomiędzy elementami strukturalnymi i ozdobami; stwierdził,
iż posąg gliniany powstaje przez dodawanie, natomiast kamienny — w drodze
odejmowania materii, i zamknął w tej obserwacji jeden z najbardziej istotnych

problemów twórczego procesu rzeźby. W notatkach swoich na temat malarstwa
oceniał bardzo wysoko wierność wizerunku oraz znajomość perspektywy i anato-
mii, owych naukowych podstaw malarstwa, równocześnie jednak rozumiał, że
artysta musi twórczo przekształcać i uogólniać to, co widzi, stąd też polecał ćwi-
czenia z rysunku prostych brył geometrycznych. Opisywał słowami wyimagino-
wane obrazy, tworząc swego rodzaju programy i wzbudzając dla nich entuzjazm
współczesnych. Znajomość poszczególnych dyscyplin łączył z szerokim spojrze-
niem, ogarniającym sztukę jako całość integralną. „Piękno — twierdził — polega
bezsprzecznie na zgodnej harmonii wszystkich części z całością, w której skład
wchodzą; muszą one odpowiadać ściśle liczbie, zakresowi i układowi, dyktowa-
nym przez ową harmonię absolutną i pierwotną, jaką jest przyroda". Malarzom
Florencji, którzy jako rzemieślnicy należeli dawniej do cechu aptekarzy, zalecał
Alberti zaprzyjaźnienie się z humanistami i w ten sposób zachęcał artystów do
uświadomienia sobie własnej twórczej misji.
Masaccio, Donatello i Brunelleschi dali wprawdzie początek sztuce renesansu,
lecz w dążeniach swych nie byli bynajmniej odosobnieni. W tym samym czasie
obok nich żyli liczni artyści, którzy często od nich niezależnie, a nawet niekiedy
nad nimi górując, na swój sposób przyczyniali się do pomnożenia skarbów wło-
skiego Odrodzenia. Jacopo delia Ouercia (ok. 1374—1438) tworzył rzeźby
sprzeczne ze wszystkimi artystycznymi tradycjami swej rodzinnej Sieny, prze-
pojone wielką, dramatyczną siłą. Na wspaniale wymownych płaskorzeźbach
z portalu San Petronio w Bolonii (1424-1438) ukazał dzieje pierwszych ludzi —
w scenie Wygnania z raju Adam i Ewa niemal walczą z aniołem. Kilka pokoleń
później znalazł się godny następca Ouercii w osobie Michała Anioła.
Wczesne płaskorzeźby Ghibertiego (1378—1455) mają wiele plastycznego wy-
razu: dotyczy to w pełni północnych drzwi baptysterium (1403—1424), lecz
w najsłynniejszym jego dziele, drzwiach wschodnich (tzw. Porta del Paradiso,
1425—1452), widzimy, ze u artysty zwyciężył umiar, kunszt spokojnej narracji
i harmonia kształtów. Pod względem doskonałości technicznej oraz subtelnej
elegancji płaskorzeźby te są niezrównane, lecz brak im owej wielkiej, dramatycznej
siły, cechującej pierwsze prace rzeźbiarza. Zasługa Ghibertiego polega na malar-
skim traktowaniu reliefu w stopniu, jakiego niemal nie znała starożytność. Po
mistrzowsku spiętrzał w głębi postaci, a budowle ukazywał w znakomicie kon-
struowanej perspektywie. Rytmem linii przypomina malarzy sieneńskich, obca
mu była natomiast dramatyczna wspaniałość dzieł Donatella. Płaskorzeźby
Ghibertiego nie zawsze jasno uwydatniają jednolity przebieg akcji — nieodmiennie
pozostaje w nich coś z roboty jubilerskiej, z punktu zaś widzenia malarskości —
daleko im do ujawnienia zasad o historycznym znaczeniu widocznych w twórczoś-
ci Masaccia. Poszczególne jedynie głowy uprzytamniają nam wysokie wartości
środków plastycznych, jakimi dysponował ów wielki florencki artysta.
Fra Angelico (1387—1455) zajmuje w malarstwie szkoły florenckiej odrębne
miejsce. By) to zakonnik o prostej, wrażliwej duszy, skłonny do sentymentu
i wzruszenia. Trudno wprost uwierzyć, ze jego naiwne, złotowłose Madonny
młodsze są od pełnych ludzkiej wielkości i dumy postaci, jakie Masaccio ukazał
mieszkańcom Florencji. Oczywiście i Fra Angelico ulec musiał wpływom przełomu
artystycznego, jaki objął całe włoskie malarstwo. Znał perspektywę i światłocień



' i posługiwał się nimi w swoich pracach. Czytelna perspektywa nadaje jego scenom
konkretność, jakiej próżno byłoby szukać w malarstwie gotyckim i sieneńskim.
Jednocześnie lubuje się w wizjach bezcielesnych, w lekkich, przejrzystych barwach
i w pełnych rezerwy ruchach. Nieustanna troska, by przedstawiane osoby uwolnić
od ich naturalnej materialności, sprzeczna jest z wyraźnie ziemskim charakterem
jego obrazów, powoduje w nich swego rodzaju rozdźwięk i zakłóca harmonię
wrażeniem chybionego kompromisu. Sztuka Fra Angelica najdobitniej wyraża
dążenie do uduchowienia, podczas gdy większość jego współczesnych łączyła
takie tendencje z konsekwentnym uwzględnianiem spraw ziemskich. Obrazy Fr»
Angelica, zwłaszcza liczne jego Zwiastowania, przenika zawsze wzruszenie. Lecz
zakonnik ów umiał przecież wyrazić w swej sztuce najistotniejsze cechy postępo-
wych poglądów współczesnych: czyste uduchowienie jego dzieł bliskie jest archi-
tekturze Brunelleschiego. Należał do artystów grających na jednej tylko strunie,
lecz struna ta rozbrzmiewała dźwiękami najszczerszej radości.
Ziarno rzucone przez pierwszych twórców renesansowych przyniosło obfity plon
w drugiej połowie omawianego stulecia. Następne pokolenie mistrzów nie
miało już ani takiej siły, ani takiego zdecydowania co ich poprzednicy, wzboga-
ciło jednak sztukę i przyczyniło się do jej rozpowszechnienia. We Florencji coj
prawda nie możemy tego obserwować tak wyraźnie, jak w rozwoju innych miast
włoskich. We Florencji pracował Filippo Lippi (ok. 1400—1469), zakonnik,
któremu jednak obcy był całkowicie wszelki duch zakonu. Tworzył on pogodne,
pełne wdzięku Madonny, ustawiając je często na tle fragmentu równie uroczego
pejzażu. Gozzoli (1420—1498) zasłynął z narracyjnych fresków, pokrywających
niczym barwne, wesołe dywany ściany Palazzo Riccardi (1459) i Campo Santo
w Pizie. Baldovinetti (1425—1499) malował pejzaże doliny Arno jako tło dla
swoich Madonn. Rodzinny klan delia Robbia, zwłaszcza Luca (ok. 1400—1482),
przeszczepiał osiągnięcia Donatella na dziedzinę ceramiki glazurowanej. Nowy ów
styl wraz ze ślicznymi Madonnami okolonymi girlandami polnych kwiatów, z ich
pełnymi życia Dzieciątkami na jasnobłękitnych tłach, dotarł do najmniejszych
miasteczek środkowej Italii. Freski w Villa delia Gallina Antonia Pollajuolo (1429—
—1498), rzeźbiarza, malarza i grafika, świadczą o entuzjazmie swego twórcy do
antycznego, czerwonofigurowego malarstwa wazowego. Prześcignął jednak
starożytnych aktywnością i dynamiką przedstawianych ruchów; kontury są u niego
giętkie, rozedrgane i wibrujące, linia nie tylko obrysowuje bryłę, lecz sama staje
się środkiem ekspresji, jak u późnego Donatella.
Szczególne miejsce w piętnastowiecznym malarstwie włoskim zajmuje Piero dell»
Francesca (ok. 1410/1420—1492), jeden z największych i najbardziej fascynu-;
jących malarzy quattrocenta. Za młodu studiował we Florencji twórczość Masaccia
i jego współczesnych, z zapałem uczył się zasad perspektywy. Ponadto zachwycała
go sztuka antyczna, nie tyle jednak starożytny Rzym, jak Florentczyków, ile Grecja.
Nie poddał się wielkomiejskim wpływom florenckim, pozostał wierny swej nie*
wielkiej rodzinnej miejscowości. Był twórcą indywidualnym i niezaleznym>
zadziwiającym przede wszystkim zwartością swego światopoglądu, nie tak często
spotykaną w owych latach przełomu.
Wczesne jego dzieło Chrzest Chrystusa jest jeszcze w wyrazie nieco naiwne,
patriarchalne, nawet cokolwiek nieporadne. Postaci aniołów bez cienia kokieterii'

1. Sandro Botticelli (?), Portret młodego mężczyzny



2. Giotto di Bondone, Nawiedzenie Marii, fresk

3. Simone Martini, Zwiastowanie, część środkowa ołtarza



4. Piętro Lorenzetti,
Widok miasta nad morzertj

6. Lorenzo Ghiberti,
Ofiara Abrahama, fragment płaskorzeźby

5. Masaccio, Piotr i celnikj
fragment fresku
„Grosz czynszowy"

7 Lorenzo Ghiberti, Głowa młodzieńca,
płaskorzeźba na drugich drzwiach

baptysterium, Florencja



8. Filippo Brunelleschi,
Fasada kaplicy Pazzich,
Florencja

9. Michelozzo di Bartolommeo
Dziedziniec Palazzo Medici,
Florencja

10. Fra Angelico,
Zwiastowanie, fresk

11. Benedetto da Maiano,
Portyk kościoła

Sta Maria delie Grazie, Arezzo



12. Lorenzo Ghiberti, Historia Jakuba i Ezawa, płaskorzeźba na tzw. Wrotach Raju, Flo-
rencja, baptysterium

14. Donatello, Gtowa Chrystusa ukrzyżowanego, fragment

d- Donatello, Ukrzyżowanie, fragment płaskorzeźby



16. Andrea del Verrocchio, Pomnik Colleoniego

15. Donatello, Dawid



19. Benedetto da Maiano i Simone Cronaca, Palazzo Strozzi, Florencja

17. Leone Battista Alberti,
Kościół S. Francesco, elewacja boczna, Rimini

18. Mino da Fiesole i in.,
Grobowiec kardynała Cristofora delia Rovere



20. Antonello da Messina, Portret kondotiera 21. Domenico Ghirlandajo, Głowa mężczyzny, fragment fresku „Chrystus powołuje
ś.ś. Piotra i Andrzeja na apostołów"



22. Andrea Mantegna,
Ukrzyżowanie, skrzydło ołtarza
z S. Zeno w Weronie

23. Fiorenzo di Lorenzo (?),
Cud św. Bernardyna

24. Giovanni Bellini,
Alegoria chrześcijaństwa

25. Piero delia Francesca,
Anioł, fragment „Chrztu Chrystusa"



26. Sandro Botticelli,
Narodziny Wenus

27. Antonio Pollajuolo,
Tancerze, fresk

28. Giuliano da Sangallo, Kościół Sta Maria delie Carceri, Prato



29. Piero delia Francesca, Adoracja krzyża przez królową Sabę, fresk

którą tak chętnie darzyli je Florentczycy, przypominają proste, wiejskie dziewczyny,
spokojne i bezpretensjonalne. Okrągłe twarze o szeroko rozwartych oczach mają
w sobie coś z archaicznej wielkości dawnej Grecji.
Najwybitniejszym dziełem Piera są freski w San Francesco w Arezzo, przedstawia-
jące historię odnalezienia krzyża Chrystusa (1452—1466). Wielki artysta wysnut
z legendarnego wątku opowieść o catej ludzkości. Ukazał patriarchalny byt pra-
ojców, życie w mieście i obyczaje dworskie, armię cesarską w scenach batalistycz-
nych, nie pominął także obrazów ludzkiej pracy. Nie brak w tych freskach i remi-
niscencji tradycyjnych typów ikonograficznych, a obok nich wizerunków współ-
czesnych osobistości i wydarzeń. Autor nie dążył do historycznej ścisłości, lecz
pociągało go życie ludzkie takie, jakim być powinno, w którym by się ujawniała
cała osobowość człowieka. Porównując sztukę Piera z współczesnymi pracami
Florentczyków, stwierdzamy, że w większym stopniu oparta jest na wzorach
starożytnych. Decydująca dla niej nie jest dynamiczność, lecz sprawiedliwy i skrom-
ny ład. Dominujące znaczenie zasad moralnych świadczy o wpływach Giotta.
Niewiele tu zewnętrznego działania i napięcia, freski składają się głównie z wielo-
osobowych scen przedstawiających uroczyste spotkania i adoracje, nawet obrazy
walki obywają się bez dramatycznej akcji. Urok wszystkich tych postaci polega na
ich zupełnej swobodzie i szczerości uczucia. Ludzie Piera zawsze zachowują god-
ność, nie ujawniając podniecenia nawet wtedy, gdy cierpią lub przezywają
głębokie wewnętrzne wzruszenia.
Na szczególną uwagę pośród fresków z Arezzo zasługuje Adoracja krzyża przez
królową Sabę. Kompozycja ta oparta została na tradycyjnym typie Adoracji
Trzech Króli, lecz różniąc się w tym od swoich współczesnych, Piero nie był by-
najmniej urzeczony przepychem orientalnych szat. Dworski temat przekształcił
się tu w obraz ludzkiej pokory i duchowej czystości. Taki właśnie jest sens głównej
grupy: kontrast ze stojącą świtą podkreśla poza klęczącej królowej, prosty jej gest
nabiera przez to siły wyrazu indywidualnego, a otaczająca ją grupa nie jest sumą
poszczególnych postaci, ale całością. Wlokące się po ziemi płaszcze (motyw po-
wtórzony dwukrotnie) wskazują, ze towarzyszki królowej nadeszły powoli z lewej
strony. Korony drzew o zlewających się konturach stanowią także część owej grupy
i ocieniają ją jak namiot. Ponieważ zaś zarys linii szaty królowej powtarza się
w płaszczu jednej z kobiet, cały obraz zdaje się przenikać spokojna, falista płyn-
ność. W każdym, najdrobniejszym nawet szczególe malowideł Piera panuje
określony rytm. Najprostsze formy uzyskują u niego głębokie wewnętrzne zna-
czenie, a muzyczne cechy jego twórczości mówią o moralnej czystości artysty.
Piero opanował po mistrzowsku skrót perspektywiczny, lecz nie rezygnował
z ujęć profilowych, nadających ostro zarysowanym sylwetkom szczególną siłę.
Po obydwu stronach królowej ustawił na dwóch planach dwie wysokie postaci
kobiece, których pełna godności postawa i spokojne twarze podkreślają jeszcze
głęboką pobożność adorantki. Za tymi postaciami ustawił artysta w półkolu resztę
świty królewskiej, widzimy tam pomiędzy kobietami kędzierzawego młodzieńca.
Nieco dalej, w głębi, znajduje się jeszcze mała, nieładna służebnica i dwa konie.
Spiętrzenie planów jest na obrazie Piera tak klarowne, jak u żadnego innego mistrza
— przy tym wszystkie postaci łączą się z płaszczyzną ściany rytmem przeplecio-
nych nawzajem konturów. Dążąc z całą świadomością do zachowania płaszczyzn,



obok postaci odwróconych w trzech czwartych umieszczał Piero także i wizerunki
widziane z profilu.
Szczególne zasługi posiada Piero delia Francesca na polu kolorytu, nikt z włoskich
malarzy XV wieku pod tym względem go nie prześcignął. Zaliczamy go też do
najwybitniejszych kolorystów świata. Warto tu nadmienić, że malarze florenccy
z początku XV wieku interesowali się przede wszystkim światłocieniem, modelun-
kiem, plastyczną konkretnością form. Nie darmo głosił Alberti, iż malarstwo należy
traktować jak rzeźbę przeniesioną na płaszczyznę.
Co prawda przejrzysty, jasny błękit nieba, ciemny fiolet kaftana, a zwłaszcza ja-
skrawa czerwień czapeczki we wczesnym dziele Botticellego — portrecie mło-
dzieńca — wydają się niezwykle wdzięczne, lecz w istocie są to barwy lokalne,
wszystkie o jednakowej niemal głębi i nasyceniu, występujące z osobna, bez
wzajemnej gry i zmiennego oddziaływania na całość. Koloryt ma tu zresztą znacze-
nie drugorzędne, zaniedbywanie tego problemu przez Florentczyków było uza-
sadnione historycznie. Za jedno ze swych naczelnych zadań uważali oni bowiem
odtwarzanie w sztuce przedmiotowości świata całkowicie niemal już zanikłej
w migocących barwami ikonach bizantyjskich i gotyckich witrażach. Piero delia
Francesca znał doskonale zasady perspektywy i modelunku, jego postaci bynaj-
mniej nie wydają się pozbawione ciała, a mimo to freski jego jaśnieją czystymi bar-
wami o niezwykłym uroku. Lubował się w delikatnych różach, w odcieniach bzu,
w szmaragdowej zieleni, cytrynowej żółci i przejrzystym, jasnym błękicie, używał
jednak również gęstych tonów malinowej czerwieni i granatu. Posługując się
barwami w ich czystej, niezłamanej postaci, zespalał je na obrazie w harmonijną
całość tak, że jego prace nigdy nie dają wrażenia pstrokacizny.
Istota rzeczy polega na umiejętnym wykorzystaniu różnic w sile światła poszcze-
gólnych barw, poczynając od przejrzystej bieli i jej odcieni aż po tony nasycone,
niemal aksamitne: paleta malarza bardzo przez to się rozszerza. W zasadzie Piero
delia Francesca pierwszy odkrył walor (valeur) barw, lecz w przeciwieństwie do
artystów późniejszych, oddzielał ściśle poszczególne odcienie, unikając zarazem
niemal całkowicie miękkich przejść pomiędzy nimi. Mógł też dzięki temu osiągnąć
absolutne mistrzostwo w zakresie malarstwa monumentalnego. W jego freskach
mamy i głębię, i przejrzystość powietrza, i rozproszone światło (plein air), a przy
tym poszczególne plamy koloru rozmieszczone są spokojnie i płaszczyznowo.
Najwidoczniej świadomie zestawiał Piero gładkie powierzchnie z bryłami silnie
uwypuklonymi tak, że widz odbiera obraz w trzech wymiarach, a jednocześnie
płaskie plamy uspokajają całość i wiążą ją ze ścianą.
Teoretyczne zainteresowania Florentczyków przyjmował Piero z entuzjazmem.
Pod koniec życia sam zaczął pisać traktat o malarstwie, lecz obrazy jego świadczą,
że przede wszystkim zawsze był poetą.
Spośród malarzy włoskich XV wieku, których wymienić należy obok Piera, pierw-
sze miejsce przypada Antonellowi da Messina (ok. 1430—1479). Artystyczne
wykształcenie odebrał on w południowych Włoszech, ulegał też wpływom ni-
derlandzkim, lecz sam działał w północnej Italii i spuściznę Piera przekazał miesz-
kańcom Wenecji. Uwydatniał proste bryły, otaczając je w przestrzeni rozproszo-
nym światłem i nadając im jednolite zabarwienie; środki te wyrażają jego czułe,
a zarazem czujne widzenie świata, cały urok jego „obiektywnej" poezji. W por-

trecie Kondotiera charakter modela i wyraz jego twarzy są dobitnie określone, po-
dobnie jak i prostota form, specyficzne właściwości powierzchni, lokalny koloryt
i harmonijne ukształtowanie całości. Obraz ten mówi nam o zaufaniu artysty do
człowieka, o jego zachwycie nad ludzką energią, a także nad cechą bardzo ty-
pową dla ówczesnych Włochów: angażowaniem w działaniu wszystkich sił
i możliwości.
Na czoło włoskich szkół wybijają się: umbryjska, północnowłoska i wenecka.
Umbria, której wielu mieszkańców odwiedzało Florencję, wcześnie uległa flo-
renckim wpływom, lecz surowość tamtejszych reformatorów i dosadność wy-
pracowanych przez nich kształtów łagodziła poetycka subtelność artystów
umbryjskich. Luciano Laurana (ok. 1420—1479) w jasnych pomieszczeniach
i portalach Palazzo Ducale w Urbino (1468—1483) osiągnął wielką czytel-
ność i czystość kształtów, których harmonijne proporcje można z łatwością
ogarnąć jednym spojrzeniem.
Przy Piero delia Francesca blednie sława wielu mistrzów umbryjskich. Należy do
nich Melozzo da Forli (1438—1494), autor śmiałych skrótów na plafonach
w Loreto i spokojnego, patetycznego portretu zbiorowego Sykstusa IV z rodziną
(Watykan). Signorelli (1450—1523) nadaje wzniosłość nagim ciałom w Sądzie
Ostatecznym w Orvieto, a jego obraz Pan wśród pasterzy (przed 1495 rokiem
w Berlinie) świadczy o dobrej znajomości zasad klasyki starożytnej. W scenach
z życia św. Bernardyna Fiorenza di Lorenzo rozpoznajemy cechy szkoły umbryj-
skiej, wywodzące się z twórczości Piera delia Francesca: określony stosunek do
przestrzeni, rytmu i proporcji oraz czystość wypowiedzi światopoglądowej.
Motyw architektoniczny nie jest tu już jedynie, jak u Florentczyków, akompania-
mentem akcji, przeciwnie, postaci stapiają się z przestrzenią nasyconą światłem
i powietrzem. Na wymienionych, a także wielu innych piętnastowiecznych ob-
razach trudno byłoby uznać widoki architektury za fantastyczne, a przecież są
one wyimaginowane: przedstawiają bowiem budowle, które nie istnieją, choć
mogłyby istnieć, podobnie jak ukazani ludzie i stosunki pomiędzy nimi pozostają
w sferze pragnień i życzeń. Perugino (ok. 1446—1523) słynie przede wszystkim
urodą swych zamyślonych Madonn. We fresku watykańskim Wręczenie kluczy
(1480—1482) osiągnął czytelność niezwykle wyszukanej kompozycji, wyprze-
dzając pod wieloma względami późniejsze osiągnięcia swojego genialnego ucznia
Rafaela. Do szkoły umbryjskiej należy również Pinturicchio (1454—1513), malarz
nieco naiwny i prowincjonalny. W malowidłach z biblioteki sieneńskiej (1502—
—1 503) usiłował łączyć efekty malarstwa i architektury, a dążenia te miał później
podjąć i szerzej rozwinąć Rafael w stanzach watykańskich.
W północnych Włoszech losy sztuki piętnastowiecznej decydowały się na dwo-
rach kondotierów, podniesionych do godności dziedzicznych książąt, punktem
wyjścia rozwoju była tu więc kultura na poły rycerska. Wpływ tradycji gotyckiej,
oczywiście silniejszy niż w Italii środkowej, uwydatnił się szczególnie silnie w archi-
tekturze lombardzkiej. Na fasadzie Kartuzji w Pawii (początek 1476) kompozycja
kolumnowa dosłownie zanika, pokryta mrowiem misternie wypracowanych me-
dalionów, statuetek i ornamentów.
Lecz także i w owych książęcych rezydencjach północnych Włoch dostrzegamy
Poszukiwanie nowych dróg twórczości artystycznej. Alberti z wychowania i upo-



dobań byl wprawdzie Florentczykiem, lecz jego prace w Mantui i Rimini stanowią
nowy etap rozwoju włoskiej architektury, znamionujący przejście od prostoty
i wyrazistości Brunelleschiego do rzymskiej świetności i godności. Kościół San
Francesco w Rimini, którego fasada pozostała nie dokończona, pomyślany był
jako mauzoleum dla księcia i jego rodziny. Fasada o trzech łukach, oddzielonych
od siebie wielkimi kolumnami, przypomina rzymską bramę triumfalną i oznacza
gloryfikację władcy. Potężne półkolumny są na wskroś rzymskie. Po raz pierwszy
tez we Włoszech przeciwstawiono tu wzajemnie rzędy słupów wielkich i małych,
uzyskując w ten sposób jeden współbrzmiący akord architektoniczny. Juz to
rodzi swego rodzaju napięcie form, odbierając im klarowność i czystość dzieł
Brunelleschiego. Szczególnie boczna ściana kościoła San Francesco wykazuje
uderzające różnice z architekturą Brunelleschiego. Jest to ciężki gmach z szere-
giem ciemnych nisz, w których mieszczą się sarkofagi. Masywny mur przywodzi
na myśl budownictwo starożytnego Rzymu, stanowiąc jednocześnie początek
rozwoju architektury włoskiej XVI wieku. Albertiego mur nie jest ujęty — jak
u Brunelleschiego — w pilastry, przez co zyskuje wygląd zwartej bryły. Imponu-
jące, potężne kształty wydają się zarazem nieco sztywne. Na dworach książęcych
ta restytucja form Rzymu cezarów cieszyła się szczególną popularnością, jako ze
włoscy kondotierzy pragnęli wzorować się na wodzach rzymskich.
Wśród malarzy północnych Włoch spotykamy w XV wieku wielu wybitnych twór-
ców. W Weronie pracował Pisanello (ok. 1397—1455), który poglądy szkoły
włoskiej, dotyczące plastyczności formy, łączył z pieczołowitym traktowaniem
wszelkich szczegółów, tak charakterystycznym dla gotyckich mistrzów Północy.
On to był również autorem znakomitych rysunków zwierząt, po raz pierwszy chyba
w historii sztuki studiowanych obrazów z natury. Portretowe medale Pisanella
przewyższają finezją charakterystyki modela monety rzymskie, na' których artysta
się wzorował. W Ferrarze pracował Cosimo Tura (1430—1495), mistrz form
kruchych i delikatnych, niespokojnie łamanych linii i dramatycznych akordów
barw. Francesco Cossa (ok. 1435—1478) ozdobił Palazzo Schifanoia w Ferrarze
alegorycznymi freskami, przypominającymi powiększone i przeniesione na ściany
miniatury.
Do północnowłoskich malarzy XV wieku zalicza się również Mantegna (1431 —
—1506). Ulegał on wpływom szkoły florenckiej, lecz jego wyraziste, jakby z brą-
zu odlane formy, rygorystycznie budowana przestrzeń i dążenie do jak najwięk-
szej ekspresyjności obrazu przewyższają wszystko, co mogliśmy znaleźć u którego-
kolwiek Florentczyka. Malarz ten rozmiłowany był w starożytności — nie w Grecji,
lecz w antycznym Rzymie. Porywała go wycyzelowana doskonałość rzymskich
form — budowli, łuków, posągów, inskrypcji — i sam pragnął ucieleśnić ją
w swej sztuce; najpełniej zrealizował to dążenie w późnym swym dziele Triumf
Cezara (1484—1492, Hampton Court k. Londynu). Namiętne uwielbienie an-
tyku uczyniło sztukę Mantegni cokolwiek oschłą, wszystko, co zmienne, płynne,
żywe, było mu absolutnie obce. Spiczaste skały na jego obrazach mają kształty
krystaliczne, postaci wydają się jakby wykute z kamienia, każda fałda szat jest
ostro wymodelowana, nawet chmury wyglądają jak wyrzeźbione. Ponadto,
ponieważ Mantegna odtwarzał z tą samą precyzją dalsze otoczenie, co postaci
na pierwszym planie, w obrazach jego nie wyczuwa się powietrza. Ostrość formy

w malarstwie Mantegni, w jego freskach Męki św. Jakuba (1448—1457, Padwa,
kaplica w kościele Eremitani), razi nieomal oczy. W słynnej Pięcie (Mediolan,
Brera) skrót perspektywiczny martwego, leżącego stopami do widza Chrystusa
wyraża tragizm nieodwracalności śmierci. W Ukrzyżowaniu perspektywiczne
linie kamiennych płyt podłogi zmuszają widza do przeniknięcia spojrzeniem
w głąb obrazu. Piramidy gór równoważą posadzkę na pierwszym planie, a dwa
konie, również ukazane w perspektywicznym skrócie, pozwalają zmierzyć głębię
otwierającej się przestrzeni. W sieci linii ukośnych trzy piony krzyżów, Chrystusa
i obydwu łotrów, sprawiają szczególnie wielkie wrażenie. Kontrast pomiędzy
opisaną konstrukcją a postaciami nadaje dramatyczne napięcie całemu obrazowi:
takich efektów dotychczas w sztuce nie znano. Malując Camera degli Sposi na
zamku w Mantui (1468—1474), Mantegna jako pierwszy włoski artysta posta-
nowił połączyć architekturę sali, jej sklepienia i pilastry, ze scenami na freskach,
a zwłaszcza z grupowym portretem rodziny księcia Mantui. Na plafonie dał iluzję
otworu, przez który widać niebo. Taka synteza z architekturą potęguje efekt
malarstwa, lecz obrazy mimo wszystko pozostają nieco sztuczne.
Pozostałości późnego gotyku łączą się w sztuce miast włoskich XV wieku z ele-
mentami zapowiadającymi już kierunki XVI i XVII wieku. Wielu artystów, na
przykład Mantegna i Cosimo Tura, osiągało w swych dziełach niezwykły wdzięk
i finezję, świadczące o niemałym ich mistrzostwie, lecz nie czujemy w nich
tchnienia swobodnego życia i naturalnej siły twórczej, jaka cechowała Florent-
czyków współczesnych Masaccia lub Piera delia Francesca.
Wenecja w XV wieku miała już bogate własne tradycje artystyczne. Działały tu
silnie wpływy Północy, ponadto Wenecjanie utrzymywali od dawna ścisłe kon-
takty ze Wschodem. Katedra Św. Marka słynęła bizantyjskimi mozaikami, a skar-
biec jej pełen był klejnotów z Konstantynopola (emalie i wyroby jubilerskie).
Stąd tu właśnie wykształciło się szczególnie silne upodobanie koloru i wyczucie
jego artystycznych możliwości w stopniu, jakiego nie mają inne włoskie szkoły
malarskie.
Dzięki inspiracji florenckiej rodzą się w Wenecji XV wieku nowe tendencje arty-
styczne. Sztuka renesansu przybiera tu oryginalne, specyficzne oblicze. Kształty
bogato oblicowanego marmurem kościoła Santa Maria dei Miracoli uległy czy-
telnemu podziałowi, typowemu dla budynku renesansowego. Plastyczne ele-
menty zdobnicze nadają asymetrycznej fasadzie Scuoli di San Marco charakter
perspektywicznej dekoracji, jakiej próżno byłoby szukać w budownictwie flo-
renckim. Kanały i sunące po nich wspaniałe gondole, jedyny ogromny plac Sw.
Marka, widok ażurowych, do filigranu podobnych palazzi odbijających się w wo-
dzie: po dzień dzisiejszy uchodzi Wenecja za jedno z najpiękniejszych miast wło-
skich. Lecz wielki styl tu się nie rozwinął, słusznie zauważył Burckhardt, że w tym
zbudowanym na palach mieście nie było miejsca na ,,prawdziwą architekturę".
Natomiast malarstwo weneckie w XV wieku dojrzało w pełni, a szkoła wenecka
zachowała w zasadzie całkowitą niezależność w stosunku do pozostałych szkół
włoskich.
Pod koniec XV wieku malarze weneccy przedstawiali wydarzenia legendarne tak,
jakby rozgrywały się na ulicach Wenecji. Osoby dramatu ubierali w szaty współ-
czesne, a każda kompozycja, spokojna i uroczysta, daje wielką radość spojrzę-



niu. Carpaccio (ok. 1455—1525) ukazał w cyklu obrazów legendę o życiu św.
Urszuli (Wenecja, Akademia). Jego naiwną narrację charakteryzuje kronikarska
wręcz prostoduszność, ale zwróćmy uwagę na dziewiczą czystość, jaką tchnie
Sen Urszuli. W obszernej komnacie, na łożu pod wysokim baldachimem, święta
śpi spokojnie. Anioł jak w Zwiastowaniu wstępuje lekkim, niedosłyszalnym kro-
kiem do tego przybytku niewinności — doczesność wydaje się tu uświęcona,
życie ludzkie uciszone, nastrój o wiele subtelniejszy niż w jakichkolwiek innych
dziełach współczesnych Carpacciowi artystów florenckich.
Najwybitniejszym malarzem weneckim XV wieku był Giovanni Bellini (ok. 1430 —
—1516). Jego Madonny wśród świętych, ukazywane w niszach kościelnych
lub na tle rozległego krajobrazu, służą nie tyle adoracji, co kontemplacji i zachwyce-
niu. Wprowadzają one patrzącego w ów szczególny rodzaj skupienia, który wzmaga
stan wrażliwości na otaczający świat w stopniu nie znanym w czasach antycz-
nych i w średniowieczu i który z kolei budzi poczucie wewnętrznej wolności
indywidualnej. Artyści weneccy doszli do przekonania, że pewne doznania wi-
zualne dają ludziom zdolność współbrzmienia — niczym nastrojona harfa harmo-
nijnym akordem — z każdym tonem dochodzącym z zewnątrz. Dążąc do uzyska-
nia takiego oddźwięku, mistrzowie weneccy uczynili wielki krok naprzód w ro-
zumieniu i ujawnianiu wewnętrznego życia człowieka, a tym samym w jego
wzbogacaniu i wyzwalaniu. Nigdy przy tym nie popadali w ckliwy sentymentalizm,
cechujący niejednego z artystów nowożytnych. Obrazy weneckie wywołują
odprężenie, pozwalające ludziom gromadzić duchowe siły do dalszej działalności.
Jeden z obrazów Belliniego przedstawia scenkę wielce nastrojową. Na otwartym,
wyłożonym marmurowymi płytami, rozległym placu widzimy szereg postaci
często spotykanych we włoskim malarstwie: nagi młodzieniec z piersią przeszytą
strzałą — to św. Sebastian, obok siwobrody starzec Hiob, dalej apostoł Piotr
i z kolei Paweł z mieczem w dłoni, wreszcie Madonna. Plac położony jest nad
jeziorem, w którym odbija się niebo. W oddali, w górzystym krajobrazie, znajdziemy,
jeszcze pustelnika, pasterza i centaura. Cóż oznacza to dziwne zgromadzenie?
W jakim celu zebrały się te postaci? Może malarz czerpał natchnienie z jakiejś
starej legendy — osobliwy urok obrazu polega na trudnym do określenia, lecz
wyraźnie wyczuwalnym współbrzmieniu wspomnień i osobliwych wrażeń, jakie
wywołuje cała ta spokojna scena. Wyraźne spiętrzenie planów, swobodna prze-
strzeń, jaką otoczona jest każda postać, uzyskują tu szczególny, poetycki sens.
Trzeba porównać ów obraz Belliniego z dziełami Mantegni, aby oddać sprawied-
liwość obydwu na wskroś odmiennym koncepcjom: u Mantegni przeważa ele-
ment woluntarystycznego racjonalizmu, u Belliniego natomiast emocja i intuicja,
którym odpowiadają też giętkość rytmu płaszczyzn obrazu i bardziej miękkie
niuanse kolorystyczne. Tym właśnie malarstwo weneckie różni się w zasadniczy
sposób od twardych, jakby rzeźbionych form Mantegni.

W początkach XV wieku Florencja była ostoją postępowej kultury renesansu, lecz
po podbiciu Konstantynopola i wzmocnieniu się miast środkowoeuropejskich jej
prymat handlowy został zachwiany. W tym czasie wielkie mieszczaństwo zaczęło
przyjmować arystokratyczny styl życia i coraz bardziej wycofywało się z produkcji.
Przodkowie Kośmy Medyceusza czesali wełnę, on sam przesiadywał jeszcze

w swym sklepie, lecz już jego synowie stali się największymi bankierami Italii
i ku utrapieniu starego Kośmy wnuk jego Lorenzo ii Magnifico (Wspaniały)
nie chciał zajmować się ani handlem, ani żadnym rzemiosłem: czuł się niekorono-
wanym władcą Florencji, otaczał się świetnym orszakiem artystów, poetów i myśli-
cieli, hołdował filozofii neoplatońskiej i pisał wiersze, pełne dwornej melancholii.
Równocześnie, podczas gdy kultura Florencji stawała się coraz bardziej wyrafino-
wana, wśród demokracji florenckiej budził się opór przeciwko humanizmowi.
Początkowo bierny, przekształcił się w czynny protest pod wodzą mnicha Savo-
naroli (1452—1498). Występując jako obrońca praw ludu, zwalczał gwałtow-
nie całą świecką kulturę renesansu: z jego właśnie impulsu rozżarzyły się we
Florencji stosy. Miasto, które zawsze słynęło ze swej trzeźwości, umiało liczyć
i zdobywać wiedzę, nagle ogarnięte zostało fanatyzmem religijnym. Savonarola
i Medyceusze byli przeciwnikami politycznymi, lecz z końcem XV wieku obie
antagonistyczne strony zwróciły się ku średniowieczu: Medyceusze — do ry-
cerstwa i turniejów, Savonarola — do modłów i ascezy.
Rozwój Florencji XV wieku, degeneracja zasad republikańskich wraz z umocnie-
niem się arystokracji i przekształceniem się rodu Medyceuszów w utajonych wład-
ców — wszystko to musiało wywrzeć wpływ na sztukę. Z końcem stulecia proces
ten obserwujemy szczególnie wyraźnie w dziełach Benedetta da Maiano (1442 —
—1497) i Giuliana da Sangallo (1445—1 516). Ponieważ obydwaj ci Florentczycy
wykonywali zamówienia książęcych dworów w różnych miastach włoskich, tym
bardziej przyczynili się do ugruntowania nowych typów architektury, odpowia-
dających nowym poglądom. Portyk Santa Maria delie Grazie w Arezzo, dzieło
Benedetta da Maiano, jest jeszcze bardzo klarowny, czujemy w nim swobodę
oddechu bliską tradycji Brunelleschiego. Palazzo Strozzi, który zaprojektowali
Benedetto da Maiano i Simone Cronaca, zwraca uwagę ścisłą regularnością
surowych form, ciężarem gzymsu, uroczystym wyrazem całości. Cechy te okażą
się szczególnie charakterystyczne dla prac Giuliana da Sangallo. Szlachetne, po-
wściągliwe proporcje willi Medici w Poggio a Caiano (1480—1485) zapowia-
dają już styl Palladia, a i Santa Maria delie Carceri w Prato wychodzi naprzeciw
wymogom nadchodzącego stulecia. Zamysł architektoniczny wywodzi się z bu-
dowli centralnej z kopułą. Klarowne proporcje, czytelne płaszczyzny powierzchni
wywodzą się z dzieł Brunelleschiego, natomiast skomplikowanie przyjętego za-
łożenia nawiązuje do dzieł Albertiego. Wszystkie użyte środki służą wzmożeniu
reprezentatywności gmachu.
Wielu artystów florenckich z końca XV wieku kontynuowało i dalej rozwijało
tradycje swoich ojców. Verrocchio (1436—1488), mistrz śmiałych form, umie-
jętnie dostrzegał najbardziej istotne elementy. Takie cechy jak chudość i kruchość
jego Dawida (ok. 1465) oraz nieco wymuszona dramatyczność posągu Colleo-
niego każą go zaliczyć do artystów epoki schyłkowej. Nasuwa się tu porównanie
ze stworzonym trzydzieści lub czterdzieści lat wcześniej przez Donatella posągiem
Gattamelaty. Jeździec Donatella panuje z niewzruszoną siłą i samowiedzą nad
rumakiem, wielkie, płaskie powierzchnie składają się na sylwetkę o zrytmizowanej,
wyrazistej formie. Verrocchio natomiast, podkreślając napięcie w postawie
Colleoniego i w nieposkromionych ruchach konia, opracowując szczegóły do-
sadnie i twardo, ujawnia dążenie do przesady i pogoń za efektem.



Wielką popularność osiągnął we Florencji Ghirlandajo (1449—1494), malarz
średniej miary, lecz sumienny narrator, który swymi cyklami z życia Marii i Jana
(Santa Maria Novella, 1486—1490) wprowadza nas w świat mieszkańców
włoskich miast, tak żywo opisywany przez ówczesnych nowelistów. Postacie jego
wydają się nieco nieporadne i prymitywne, lecz w portretach, przypominających
twórczość Niderlandczyków, przemawia do nas z wielką siłą prawdy. Nie byłby
jednak Ghirlandajo Florentczykiem, gdyby zapomniał o radach Albertiego:
w portretach akcentuje wpierw typowość, a dopiero na drugim miejscu cechy
indywidualne modela.
W zestawieniu z dziełami szeregu innych malarzy kompozycje Domenica Ghirlan-
daja mogą się wydać zbyt sztywne i uproszczone. Artysta nie odznaczał się
wybitnym talentem, brakowało mu owej magnetycznej, poetyckiej siły, cechującej
twórczość jego wielkich współczesnych. Lecz w tych nie wychodzących poza
przeciętność pracach w pełni dochodzą do głosu ogólne zasady florenckiego
malarstwa ściennego. Człowiek jest zazwyczaj uczestnikiem jakiejś większej
grupy jako widz, świadek pewnych wydarzeń historycznych lub legendarnych,
ukazanych przez Ghirlandaja niesłychanie pracowicie i nader skrupulatnie na
ścianach florenckich kościołów. Obrazy te brzmią trzeźwą nutą portretów rzym-
skich, jak gdyby wyposażając obywateli włoskich w cnoty rzymskich republika-
nów. Dzięki twórczości Ghirlandaja i innych malarzy z końca XV wieku spuścizna
Masaccia rozpowszechniła się bardzo szeroko — choć równocześnie pierwotny
sens sztuki florenckiej ulegał zasadniczym zmianom.
Największym florenckim malarzem z drugiej połowy XV wieku jest Botticelli
(ok. 1444—1510). Wczesne jego dzieła, na przykład freski w Kaplicy Sykstyńskiej
(1481—1483) i portret chłopca, zachwycają niezwykłą świeżością radosnych
w nastroju wizji. W malowidłach tych dochodzą do głosu te same pierwiastki,
które później miały skłonić artystę do ilustrowania poezji.
Przy całym swoim entuzjazmie dla starożytności malarze włoscy działający w po-
czątkach XV wieku rzadko podejmowali tematy antyczne. Użyczali jednak często
postaciom biblijnym rysów bohaterów klasycznych. Dopiero pod koniec stulecia
Botticelli, podobnie jak i szereg innych artystów, zwraca się do tematyki mitolo-
gicznej. W tej dziedzinie malarstwo dało się wyprzedzić literaturze, właśnie ów-
czesne utwory poetyckie natchnęły Botticellego do stworzenia dzieł najwybit-
niejszych, jak Wiosna (ok. 1478) i Narodziny Wenus.
Warto zwrócić uwagę na nie dokończony poemat Poliziana, w którym plastyczny
opis turnieju i związanych z nim obrazków z natury świadczy o na wskroś osobis-
tym stosunku poety do przyrody. Już od czasów Dantego i Petrarki poezja włoska
wyrażała nadprzyrodzone piękno pod postacią kobiety — Botticelli przekształca
antyczny mit Afrodyty w średniowieczny temat rycerski, „poezję dosytu" w „poezję
namiętności", w osobie swej bohaterki łączy wdzięk bogini z rozmarzeniem Ma-
donny. Tak komponować by można Chrzest Chrystusa. W porównaniu z muszlą,
Wenus wydaje się miniaturowo drobna, a uczestniczące w tej scenie inne nagie
postacie o ciałach połyskujących perłowo są lekkie i niematerialne, niemal prze-
zroczyste. Daje się tu odczuć powiew wiatru: ciało Wenus wygina się niczym
cienka łodyga kwiatu, złote włosy wiją się jak węże, spadające kwiaty zawisły
w powietrzu jak na szatach niewidzialnej nimfy, tylko czarny las trwa w chłodnej

ciszy, nie tkniętej tchnieniem zefiru. Linie konturów na obrazach Botticellego,
intrygująco splątane, pełne są zawsze niespokojnego ruchu, przy czym jednak
same postaci, nawet owe trzy tańczące dziewczęta w Wiośnie, wyglądają jak
zastygłe, jakby nagle zatrzymane w pełnym obrocie. W Narodzinach Wenus
wszystkie te niespokojnie rozwijające się linie konturów skupiają się w górnej
części obrazu. Subtelny rysunek ma tutaj cechy gotyckie, lecz w całej twórczości
włoskiego mistrza dominuje fizyczne piękno i siła ludzkiego ciała, których pojęcie
nie istniało w świadomości artystów gotyku. Botticelli nie rozporządzał młodzień-
czą prawdą plastycznego wyrazu Masaccia czy Brunelleschiego, jego obrazy
noszą znamię pewnego znużenia, nie wolne są od literatury, ustępując dziełom
„czystego malarstwa" Piera delia Francesca. Co jednak nie przeszkadza, że tak
Wiosna, jak i Wenus wzruszają swym niewypowiedzianym urokiem.
Madonny Botticellego, zwłaszcza te, które powstały w późnym okresie pod
wpływem nauk Savonaroli, mają twarze anemiczne i mizerne, zapłakane oczy, po
dziecinnemu szerokie usta, wysmukłe szyje. Można by je porównać do średnio-
wiecznych wizerunków Matki Boskiej, ale brak im wyrazu uroczystej wzniosłości
królowej niebios. Są ludzkie według pojęć nowych" już czasów, wiele przeżyły
i wycierpiały. Botticelli niemal zupełnie rezygnuje z modelunku, jaki spotykaliśmy
u wczesnych Florentczyków i Piera delia Francesca, posługuje się cienką, ner-
wową kreską na wzór mistrzów sieneńskich. W Madonnie z aniołami (Magnificat.
Uffizi) szczupłe postaci splecione są jakby w wieńcu, wypełniającym tondo.
Twórczość Botticellego to już ostatni stopień w rozwoju piętnastowiecznego
malarstwa florenckiego. W historii włoskiej sztuki XVI wieku malarz ten już nie
odegrał decydującej roli, a ponadto, oddalony od wielu osiągnięć realistów flo-
renckich XV stulecia, w nieistotny już tylko sposób wpływał na dalszy artystyczny
rozwój Italii. Ouattrocento było jednak okresem w sztuce tak szczęśliwym, a sam
Botticelli był tak niewątpliwym poetą, że jeśli nawet dziś nie podzielamy w pełni
uwielbienia, jakim otoczył go wiek XIX — zmuszeni jesteśmy przyznać, iż ta żar-
liwa twórczość doskonale wyraża dążenia nader charakterystyczne dla okresu
przełomu.

Włoski renesans uważał się za spadkobiercę starożytnych, za wskrzesiciela daw-
nej doskonałości sztuki. Istotnie, najlepsi artyści włoscy owej epoki czerpali na-
tchnienie z dziedzictwa antyku, lecz nie było to przecież odrodzenie w tak do-
słownym sensie, o jakim marzyli humaniści. Wielowiekowych doświadczeń
późniejszych po prostu nie można już było wymazać.
W okresie wczesnego renesansu entuzjazmowano się ideą duchowego wyzwo-
lenia człowieka, lecz społeczny rozwój miast stawiał tym tendencjom przeszko-
dy nie do pokonania. Człowiek ówczesny zdobył wielkie zaufanie do własnych
sił, lecz harmonijny rozwój wszystkich jego zdolności pozostawał wciąż nie-
Z|szczalny. Colleoni z całą swą siłą woli, bijącą z pełnego napięcia spojrzenia,
w Atenach uznany by został za szaleńca, któremu bogowie pomieszali rozum,
karząc go za nadmierną pychę. W przeciwieństwie do greckiej sztuka renesansu
n ie wynikała z poetyckiego mitologicznego światopoglądu, nie była takiego
światopoglądu częścią składową ani go nie wyrażała. Mity i legendy były dla
twórców Odrodzenia jedynie środkiem wytchnienia lub ozdobą, honorowe miejsce



zajmowała wówczas wiedza badawcza, choć wielu teoretyków zacierało różnice
pomiędzy nauką i sztuką. Perspektywa stosowana w renesansowym malarstwie
wydałaby się antycznym mistrzom zapewne zbyt rygorystycznie logiczna, a i pod-
kreślanie w budowlach ich wartości wizualnych nawet wśród Rzymian nie zna-
lazłoby chyba uznania. Grecy z V wieku zarzucaliby Włochom, ze zagubili niemal
całkowicie pierwotny, tektoniczny sens porządku kolumnowego.
Ludzie renesansu nie zawsze zdawali sobie sprawę, jak ściśle związani są z Bi-
zancjum i średniowiecznym Zachodem. Kościoły kopułowe, malarstwo monumen-
talne, uroczysty patos plastycznej narracji odziedziczyli po Bizancjum; średnio-
wiecze wycisnęło silne piętno na sztuce XIV i XV wieku, mimo że artyści Odrodze-
nia występowali przeciwko temu okresowi ,,barbarzyństwa". Spokrewniona
z renesansem była nie tylko sztuka romańska, podkreślająca zawsze specyficzny
charakter materiału budowlanego, lecz także i gotyk ze swą dynamiką przestrzeni,
rozczłonowaniem ścian i ożywieniem dzieł sztuki przedstawiającej. Artyści Italii
z XV stulecia, choć nigdy na własne oczy nie oglądali katedry w Reims, w istocie
jednak szli drogą wytyczoną przez francuskich mistrzów XIII wieku. Odnosi się
to nie tylko do włoskiego kierunku „gotycyzującego", lecz również do całej sztuki
quattrocenta wraz z Masacciem, Donatellem i Brunelleschim. -Równocześnie
i artystyczny rozwój Niderlandów musiał naturalnym porządkiem rzeczy wywrzeć
wpływ na Włochy, szczególnie w dziedzinie malarstwa pejzażowego i portretu,
a działający w Wenecji artysta południowowłoski, Antonello da Messina, zaszczepił
tu podstawowe zasady malarstwa olejnego.
Wszystkie te kontakty i zapożyczenia nie odbierają sztuce włoskiej wczesnego
renesansu charakteru samodzielnego ogniwa w rozwoju sztuki światowej. Tylko
w tym kraju, dzięki rozkwitowi gospodarczemu i ruchom wolnościowym miast,
narodzić się mogła nowa kultura wraz z nową estetyką. Pogłębiona świadomość
dyktowała zaufanie do potęgi ludzkiego rozumu, co z kolei pociągało za sobą
afirmację życia jako godnej areny niestrudzonej działalności człowieka. Toteż
pierwsze osiągnięcia tej epoki pobudzały w ówczesnych ludziach szczególną
aktywność, a artysta wyrażający swą sztuką ten nowy światopogląd uzyskał
wszelkie prawa twórczej indywidualności. Ukształtowały się w tej epoce formy
obrazu, rzeźby pełnej i po malarsku traktowanej płaskorzeźby, a także zasady
porządku kolumnowego; jeśli zaś nawet nie wydzieliły się jeszcze najważniejsze
dziedziny malarstwa nowożytnego: portret, malarstwo rodzajowe i pejzażowe,
współistniejące na ogół w obrębie plastyki narracyjnej, to jednak wielka liczba
powstałych wówczas dzieł zdołała wzbogacić sztukę w sposób zasadniczy.
W porównaniu z epokami późniejszymi sztuka XV wieku może jeszcze się wy-
dawać naiwna i niedojrzała, często.nawet kanciasta i chropawa („aspro a vedere",
jak mówi Vasari). Wiele problemów postawionych w tym stuleciu rozwinęło się
całkowicie dopiero w wieku XVI. Niemniej, jak każdy istotny historyczny etap,
sztuka quattrocenta posiada własną, niepowtarzalną wartość i urok. Nowy spo-
sób widzenia świata przez ówczesnych artystów nadawał ich wypowiedziom
oryginalną świeżość, kazał im nieustannie szukać nowych wrażeń i obdarzył ich
subtelnym, przez późniejsze pokolenie nie prześcignionym wyczuciem harmonii.

II. SZCZYTOWY OKRES RENESANSU

...Ujrzałem chmurę w postaci ogromnej
góry rozłupanych skal, zabarwioną
promieniami stojącego juz
na czerwonym horyzoncie słońca...
By/o to niesłychanie piękne.

Leonardo da Vinci

I jakaż sprawiedliwość uzna winę moją
Jeśli, miłością płonąc, w szlachetnej istocie
Każdej odbicie boskiej idei czcić będę?

Michał Anioł

Bliskie chmury płoną i lśnią
w płomieniach słonecznej tarczy,
dalekie zabarwiają się purpurą...
przedziwne plamy drżą w powietrzu
... jak na pejzażach Tycjana.

Aretino

Na przełomie XV i XVI wieku, gdy włoskie gminy miejskie utraciły już pozycję
dominującą, w całej Italii zaczęły powstawać wielkie księstwa. Wokół książęcych
rezydencji skupiali się teraz poeci, myśliciele, artyści i w ogóle intelektualiści.
Dla rozwoju włoskiej sztuki szczególnego znaczenia nabiera stolica państwa
kościelnego — Rzym, na rozbudowę którego przeznacza się wielkie sumy.
Pracują tu przeważnie artyści pochodzący z miast środkowej Italii, w pierwszym
rzędzie Florentczycy. Już w 1483 roku, aby uświetnić swą kaplicę, papież Sykstus
powołuje najlepszych malarzy: Botticellego, Ghirlandaja, Piera di Cosimo, Peru-
gina i in. Na początku XVI wieku wielu znakomitych artystów florenckich opuszcza
rodzinne strony znajdując nowych mecenasów, ale i ci, którzy pozostali na
książęcych dworach, nie sprzeniewierzyli się humanizmowi i dawali temu dowód
najdoskonalszy.

Zabytki włoskie z pierwszych lat XVI wieku są dojrzalsze i wspanialsze od piętna-
stowiecznych, a żywością wyrazu przewyższają dzieła późniejsze. Ten etap roz-
woju sztuki włoskiej, nazywany zazwyczaj okresem pełnego renesansu, charak-
teryzuje się szczególnie wybitnym, pełnym harmonii i świetności dorobkiem.
Większość jego twórców wykształciła się wprawdzie z końcem XV wieku, lecz
pociągały ich szczególnie zjawiska, które stały u źródeł sztuki Odrodzenia: zwłasz-
cza uczeń Ghirlandaja, Michał Anioł, przejawiał żywe zainteresowanie malar-
stwem Giotta i Masaccia. W środkowych Włoszech największymi w tym czasie
działającymi mistrzami byli: Leonardo, Rafael, Bramante i Michał Anioł. W pół-
nocnych Włoszech notujemy później nazwiska Giorgiona, Tycjana i Palladia.



Choć renesans jako ruch artystyczny odznacza się wielką jednolitością, każdy
twórca wyrażał w nim własną osobowość w sposób dotąd nie spotykany. Dlatego
też na historię sztuki włoskiej tego okresu składają się przede wszystkim dzieje
wielkich ówczesnych indywidualności.

Leonardo da Vinci (1452—1519) spędził młode lata we Florencji. Zdumiewające
zdolności wykazał juz w okresie nauki w pracowni bardzo podówczas sławnego
Verrocchia. Na jednym z obrazów swojego nauczyciela (Chrzest Chrystusa,
Uffizi) Leonardo namalował tylko jednego anioła i parę źdźbeł trawy, lecz subtelne,
uduchowione piękno tworów jego pędzla łatwo pozwala je odróżnić od kędzie-
rzawych, milutkich cherubinków Verrocchia. W małej Madonnie Benois (Ermitaż)
młody artysta niesłychanie żywo ukształtował wizerunek Marii z Dzieciątkiem:
Matka Boska podaje kwiat, ku któremu dziecko wyciąga rączki.
Lecz badawczy niepokój młodzieńczego talentu nie pozwalał mu doprowadzać
rozpoczętych dzieł do końca. Gdy Leonardo otrzymał zamówienie na Ho/d
Trzech Króli (1481), zapragnął, by w postaciach pasterzy wyraziło się przejęcie
i zachwyt na widok Nowonarodzonego. Równocześnie postanowił skompono-
wać całą tę liczną grupę w kształt piramidy, łącząc światłocieniem tworzące ją
osoby. Ponieważ zadania te rozwiązał już w szkicach i w artystycznie doskona-
łym podmalowaniu, dalsza praca niebawem przestała go interesować. Nawet
uparci mnisi, którzy mu ją zlecili, nie zdołali skłonić go do ukończenia obrazu
i musieli zwrócić się do innego, pośledniejszego malarza.
Leonardo, podobnie jak wielu ówczesnych florenckich artystów, wkrótce nie
znajdował już w tym mieście należytego pola dla swej działalności — stara się
przeto pozyskać względy księcia Mediolanu. W listownej ofercie wylicza swe
talenty i umiejętności, jakimi pragnie służyć nowemu patronowi. Polegając przy
tym raczej na swych technicznych uzdolnieniach w budowie mostów, wałów
obronnych, armat i statków, wymienia sztukę dopiero na ostatnim miejscu.
W Mediolanie (1482—1499) musi zaspokajać najróżniejsze kaprysy dworu.
Jego wszechstronność zaskarbia mu łaski księcia, który zasypuje go zamówie-
niami, dającymi szerokie pole do popisu wiedzy, inwencji i fantazji. Powstało tedy
w Mediolanie wiele wybitnych dzieł Leonarda: gliniany model jeźdźca na koniu,
sporo obrazów i fresków. Najwidoczniej jednak wszystkie siły artysty pochłaniała
niestrudzona obserwacja otaczającego świata, a także stała praca wyobraźni,
w której idee artystyczne stapiały się w jedno z żądzą nauki i wiedzy.
Zbliżenie nauki ze sztuką nastąpiło we Włoszech juz w początkach XV wieku.
Przyczyniły się do tego w dużej mierze zainteresowania artystów zagadnieniami
perspektywy, anatomii i matematyki. Lecz podczas gdy nauka na ogół stanowiła
dla artystów jedynie w mniejszym lub większym stopniu pomoc w należytym
konstruowaniu perspektywicznych skrótów albo w odtwarzaniu mięśni i sta-
wów ludzkiego ciała, u Leonarda zainteresowania naukowe, poparte rzetelną
wiedzą, wiązały się najściślej z jego artystycznym światopoglądem. Tak wielką
jedność myślenia plastycznego i naukowego zdoła później osiągnąć już tylko
Goethe. Liczne, mnóstwem rysunków opatrzone notatki Leonarda ukazują nam
doskonale cały charakter jego twórczości. Oko artysty cieszyło się na przykład
lotem ptaków, lecz obserwacja tego zjawiska skłaniała go do napisania traktatu

o lataniu, który można uznać za przeczucie sukcesów współczesnej awiacji.
Interesując się budową ciała zwierząt i ludzi, przeprowadzał Leonardo analogie,
w których dojrzewały już idee prekursorskie w stosunku do nowoczesnej anatomii
porównawczej i genetyki. Miał niezwykły talent rysowniczy i często ilustrował
swoje wywody znakomitymi rysunkami i szkicami, wiodącymi go z kolei znów ku
tezom naukowym.

Nikt nigdy nie pałał równie jak Leonardo gorącym pragnieniem, by uchwycić
widzialny świat. „Czyliz nie widzisz, jak wiele jest różnych zwierząt, jak wiele
różnych drzew, ziół i kwiatów, a nadto mnóstwo okolic górzystych i nizinnych,
dalekich źródeł, rzek, miast, gmachów publicznych i prywatnych budynków, na-
rzędzi na użytek ludzi, przeróżnych szat i klejnotów, i sztuk? Ten, którego chcesz
nazwać dobrym malarzem, powinien umieć wszystkie te rzeczy odtworzyć w spo-
sób równie wymowny i doskonały." Sam Leonardo dał swymi szkicami przykład
wręcz niedoścignionego daru obserwacji.
Człowieka darzył Leonardo największym zainteresowaniem i starał się nań pa-
trzeć równie wnikliwie jak na całą przyrodę, w myśl własnego przykazania:
„Rysuj go tak, aby ciebie samego się nie widziało". Lubił też niezmiernie piękne,
silne konie, podpatrywał je wytrwale i szkicował opracowując pomnik jeźdźca.
Intrygowały go kształty drzew i ich konarów, pieczołowicie studiował układ
płatków kwiatu. Często wspinał się na góry, by uzyskać najrozleglejsze widoki:
śledził, jak pod jego stopami kłębią się obłoki, spadające potem w postaci deszczu
na dolinę, na ledwo już dostrzegalne domki. Tak niezmierzonej dali jak w Leonar-
dowskich studiach pejzażu nigdy jeszcze dotąd nie ukazywano w sztuce zachod-
nioeuropejskiej, spotykało się ją co najwyżej u artystów chińskich. Leonardo był
jednak daleki od kontemplacyjnej postawy Wschodu, obca mu była pokora,
emanująca z krajobrazów dawnych chińskich malarzy. Czuł się dumny na myśl,
ze oto człowiek jednym spojrzeniem obejmuje nieograniczoną przestrzeń, i był
przeświadczony o wyższości ludzkiej istoty nad naturą.

Wszystko, cokolwiek ujrzał, zachowywał Leonardo w pamięci — lecz wrażenia
czysto wizualne bynajmniej mu nie wystarczały. Szukał wyjaśnienia dla każdego
zjawiska, stwierdził na przykład, że chmury na wieczornym niebie są w centrum
swym ciemniejsze niż na brzegach, i stąd wyciągnął wniosek, iż na skraju swym
owe chmury muszą się rozrzedzać. Zauważył, ze tak u ludzi, jak i u koni najciem-
niejsze wydają się te partie ciała, które najbliższe są ziemi, i tłumaczył to zjawisko
działaniem praw odbicia. Skonstatowawszy, że górne części dalekich wież widać
wyraźniej niż dolne, dowodził, że oddzielone są one od oka patrzącego mniej
gęstą warstwą powietrza. Nie przytoczył ani jednej obserwacji, nie dając jedno-
cześnie naukowego i dokładnego jej wytłumaczenia.

Leonardo zdawał sobie zapewne sprawę z niebezpieczeństwa, jakie może wy-
niknąć z takiego ujmowania świata. ,,O malarzu i anatomie, zważ, aby zbyt do-
kładna znajomość kości, ścięgien i mięśni nie uczyniła cię malarzem drewnia-
nym..." — zapisał w swym notesie. A przecież nie chodziło tu tylko o kości
i mięśnie, w człowieku i w naturze istnieje wiele tajemnic, których rąbka uchylać
artyście nie wolno bez zachowania wielkiej ostrożności. Analityczny umysł
Leonarda, niepohamowane dążenie do obserwacji najdrobniejszych szczegółów
i zgłębienia istoty wszystkich zjawisk częstokroć pozbawiały jego twórczą



wyobraźnię owej zwartości i ciepła, które tak nas cieszą w najbardziej nawet
naiwnych obrazach z XV wieku. Beznamiętny chtód bije także niekiedy z jego
notatek i szkiców, jakby zamiast ołówka używał ostrza skalpela. W jego szkicow-
nikach znaleźć można to pewną linią rysowanego embriona dobytego z łona
matki, to znów maleńkie potworki, noworodki ze strasznymi nosami, przeraźliwsze
od chimer gotyckich. Potrzebne mu one były do eksperymentów z ludzką twarzą,
do rozmyślnych deformacji. Z chłodnym spokojem odtwarzał także śmiercionośny
sprzęt wojenny, istne monstra techniki, wokół których roją się ludzie nie więksi

niż mrówki.
Niczym promienie słońca błyskają nagle wśród szkiców Leonarda wdzięczne,
niezwykle piękne rysunki istniejących czy może tylko upragnionych postaci:
smukli młodzieńcy o gęstych lokach, niewinne dziewczęta o głębokim spojrzeniu
i delikatnych, owalnych twarzyczkach. Podobne wizerunki pojawią się później
jako aniołowie i święci na obrazach Leonarda. Zdumiewają nas poważnym, my-
ślącym wyrazem — w porównaniu z nimi modele poprzedników Leonarda, nie
wyłączając Madonn Botticellego, wydają się w zasadniczej swej postawie naiwne
i przyziemne. Ludzie Leonarda są niezwykli i wzniośli, niemal nieziemscy, jak
piękny sen lub wizja, mimo ze rysowani byli z natury. W szkicach piórkiem czy
ołówkiem, gdzie mniemać by należało, że sam materiał zmusi artystę do wyraź-
nego zaznaczania konturów, Leonardo kładzie równoległe kreski i zespala je
delikatnym lawowaniem, przydając w ten sposób przedmiotom plastyczności,
a płaskiej kartce nadając pozór powierzchni wypukłej. Leonardo przypisywał
swoim rysunkom znaczenie głównie pomocnicze, lecz są to prawdziwe arcy-
dzieła. Artysta szczególnie lubił tę technikę umożliwiającą bezpośrednie wyraże-
nie własnych idei, stąd też nie skąpił jej najlepszych sił swego geniuszu.
W Mediolanie powstała Madonna w skalnej grocie (Luwr i Londyn, National
Gallery). By zaakcentować jedność akcji, zastosował tu Leonardo wyrazistą
kompozycję w formie piramidy, umieszczone na tle skały, subtelnie wymodelo-
wane ciała Marii, anioła i obydwojga dzieci są niezwykle delikatne, choć malarz
nie posłużył się wyszukanym kolorytem, a cienie na obrazie są niemal czarne.
Najważniejszym dziełem Leonarda z tego okresu jest Ostatnia Wieczerza w me-
diolańskiej Santa Maria delie Grazie (1495—1497). Tradycyjny temat Chrystusa,
zasiadającego po raz ostatni wśród zgromadzonych przy stole uczniów, w obrazie
Leonarda ukazuje powszechny dramat ludzkiego losu. Tok myśli i koncepcja ma-
lowidła wynikają z zapisków Leonarda, odnoszących się do pierwszej wersji:
,,Jeden, co właśnie pić chciał, ale kubek na miejscu pozostawił i głowę zwrócił
ku opowiadającemu. Inny, który splatając palce swych rąk i czoło marszcząc,
odwraca się do swego sąsiada. Inny, z rękami otwartymi, pokazuje dłonie, ra-
miona ku uszom podnosi i usta ze zdumienia otwiera".
Notatka nie wymienia imion apostołów. Leonardo świadomie pozbawił scenę
legendarnej otoczki, wyobraził jedynie ludzi, którzy rozmawiając przy stole są
przy tym ogromnie czymś zdumieni. Niektóre studia i szkice do Ostatniej Wieczerzy
wskazują na doskonale wyostrzony zmysł obserwacji. Na jednym z owych ry-
sunków siedzące przy stole postaci opowiadającego i słuchaczy są nagie. Nigdy
przed Leonardem, nawet w czasach starożytnych, ludzkie oko nie ujęło tak bez-
błędnie ruchów ludzkiego ciała — tych „wysłanników duszy", jak mówił sam

Leonardo da Vinci, Studium postaci
do „Ostatniej Wieczerzy",
ok. 1478-1480. Paryż, Luwr

artysta. Nikt też przed nim nie zdołał tak dobitnie wyrazić wewnętrznego życia
człowieka za pomocą zwykłej, cienkiej kreski.
Dążeniu do ukazania jedności akcji w skomponowanej scenie towarzyszy poszu-
kiwanie typu. Tradycyjne figury apostołów służą u Leonarda za przykład różnych
ludzkich charakterów. Słowa Chrystusa, mówiącego o zdrajcy, budzą wpraw-
dzie głębokie oburzenie wszystkich uczestników Ostatniej Wieczerzy, lecz
każdy z nich przejawia przy tym właściwy sobie temperament: młody, wrażliwy
Jan spuszcza oczy, mroczny, porywczy Piotr chwyta nóż, gotów już rzucić się
na owego łajdaka, niewierny Tomasz, podnosząc wskazujący palec, pragnie udo-
wodnić bezsens takiego podejrzenia, Jakub rozkłada ramiona, a młody Filip ręce
swoje na piersiach krzyżuje, wyrażając w ten sposób, iż nie zawaha się stanąć
w obronie mistrza. Zdrajca Judasz, o twarzy chytrej i chciwej, kurczowo zaciska
w dłoni sakiewkę ze srebrnikami.

Żaden z malarzy włoskich XV wieku nie zawarł w obrazie przedstawiającym
Ostatnią Wieczerzę aż tylu obserwacji z życia i ludzkich namiętności. Artysta nie-
jako rozmyślnie przeraził swych apostołów słowami Chrystusa, by móc później
obserwować reakcje poszczególnych osób. Dokładne studium natury ludzkiej
i jej słabości wyprzedza tu Machiavellego, który nawoływać będzie do rezy-
gnacji z idealizowania człowieka, a w polityce do oparcia się na tezie, iż „ludzie
są niewdzięczni, zmienni jak pogoda, nieszczerzy, tchórzliwi w niebezpieczeń-
stwach i żądni zysku".

W Ostatniej Wieczerzy Leonardo przeciwstawił namiętnościom apostołów wzniosłą
i spokojną postać Chrystusa, głównego bohatera dramatu. Widać, że niełatwo
mu przyszedł ów wizerunek stoika, szlachetnie znoszącego nieszczęście i cier-
piącego z godnością. Z późniejszych opowieści wiadomo, że artysta długo nie
m ógł dokończyć głowy Chrystusa. Nieomylnie natomiast wybrał miejsce dla
Postaci centralnej, której spokój kontrastuje z grupami podnieconych uczniów.
Już artystom quattrocenta, zwłaszcza Donatellowi i Mantegni, nie był obcy
P!erwiastek dramatyczny w sztuce, lecz u Leonarda pierwiastek ten znalazł
szczególnie dobitny wyraz artystyczny. W Ostatniej Wieczerzy perspektywa
s'uzy nie tylko, jak u malarzy z XV wieku, do odtworzenia otoczenia, lecz kon-



centruje zarazem uwagę widza na głównej osobie. Całą kompozycję podzielił
Leonardo na cztery wyraźne grupy, liczące po trzech apostołów połączonych
wzajemnie postacią Chrystusa. Akcja, podobnie jak i ruch jej uczestników, prze-
biega w kierunku środka obrazu, czemu odpowiada rytmiczny podział ściany
za pomocą ciemnych tkanin i jasnych okien. Owa zgodność kompozycji figuralnej
z porządkiem architektonicznym nadawać będzie później piętno wzniosłości
sztuce włoskiej z okresu pełnego renesansu.
Po upadku swego protektora, Lodovica Sforzy (1492), Leonardo długo nie mógł
znaleźć stałego punktu oparcia. Przez pewien czas kierował pracami nad uma-
cnianiem urządzeń obronnych w służbie Cezara Borgii, tego samego, którego imię
stało się z czasem synonimem zbrodni, zdrady i podstępu. W 1503 r. artysta po-
wrócił do Florencji i tam wówczas namalował Giocondę, jeden z najwspanial-
szych portretów w dziejach sztuki światowej. Dla samego artysty obraz ten był
czymś więcej niz tylko wizerunkiem Mony Lisy, małżonki florenckiego szlachcica
Gioconda — świadczy o tym jej podobieństwo do wielu innych namalowanych
przez Leonarda aniołów i kobiet. Juz we wczesnych Leonardowskich portretach
kobiecych rozpoznajemy rysy, które najsilniej uwydatnią się w Giocondzie —
przede wszystkim ów ledwo uchwytny, jakby przelotny, pełen niewysłowionego
uroku uśmiech. Dla Leonarda uśmiech był czynnikiem ogromnie wzbogacającym
wyraz wewnętrznego życia człowieka. Na innym jego obrazie, również znajdu-
jącym się w Luwrze, św. Anna z uśmiechem pobłażania spogląda na igraszki
swego małego wnuka, natomiast w uśmiechu później namalowanego św.
Jana Chrzciciela dostrzegamy cień prowokującej zmysłowości. Uśmiechowi
Giocondy towarzyszy przenikliwe, napięte spojrzenie. Uśmiechnięte usta przy-
ciągają, zimny wzrok odpycha i już przez samo to przeciwieństwo cały zewnętrzny I
wygląd kobiety wydaje się niesłychanie skomplikowany, pozbawiony jednoznacz- }
ności, tak charakterystycznej dla postaci malowanych przez prekursorów Leonarda, i
Gdy przenosimy spojrzenie z oczu na wargi Giocondy, z warg zaś na jej delikatne,
lecz świadczące o silnej woli ręce, uzmysławiamy sobie wielkie wewnętrzne
bogactwo jej istoty: nic dziwnego, że nazwano Giocondę zagadkową. Brunatno-
zielone skały z nagimi, krętymi ścieżkami i dróżkami — to nie tylko na poły fan-
tastyczny krajobraz w tle portretu, lecz także element współkształtujący atmosferę
duchową. Mona Lisa niemal się roztapia w nierealnej, zamglonej przestrzeni.
Z punktu widzenia rzemiosła malarskiego obraz ten jest niezrównanym arcydzie-
łem; artysta pracował nad nim wiele lat, a mimo to uważał go za nie dokończony.
Leonardo miał niezwykle subtelne wyczucie światłocienia i półtonów, a pla-
styczne oddawanie brył było w jego pojęciu jednym z głównych zadań malar-
stwa. W notatkach swoich niejednokrotnie powraca do tej kwestii: „Lecz nade
wszystko napominam cię, abyś młodzieńczym postaciom nie dawał ostro obry-
sowanych cieni, jako te, które ma kamień; ciało bowiem jest do pewnego stopnia;
przejrzyste... rozłóż tedy pomiędzy światłami i cieniami półcienie...". Subtelny mo-
delunek twarzy Giocondy wynika ze zdumiewająco miękkich przejść, pozwala-
jących wyczuć zarówno warstwę mięśni, znajdującą się pod skórą, jak i wibracje]
całej atmosfery otaczającej modela (Vasari twierdził, ze w zagłębieniu szyi widzi'
uderzenia pulsu). Całe to życie, wszystkie te niedopowiedzenia i sprzeczności,
płynność rytmu, konturów, migotanie powietrza oraz grę świateł i cieni ujął Leonar-i
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do klasycznie przejrzystą kompozycją. Ukazana do połowy figura Giocondy do-
skonale wtopiona jest w ramy, a harmonia linii i proporcji przewyższa wszystkie
portrety namalowane przez Leonarda — większej zwartości i wspaniałości nie
byłby artysta osiągnął malując całą jej postać. Zarysowana na tle horyzontu uderza
dumną swą postawą, której nie warunkuje bynajmniej wysoka pozycja społeczna,
lecz świadomie rozwinięta osobowość. Magiczną siłą oddziaływania obraz ten
wyróżnia się wśród mnóstwa świetnych dzieł, jakie otaczają go w Luwrze.
Spuścizna Leonarda zawiera i prace teoretyczne, równie cenne jak nieliczne za-
chowane dzieła malarskie. Robione przy różnych okazjach notatki nie przez
niego zostały zebrane we wspólny „Traktat o malarstwie", lecz ich wszech-
stronność i wnikliwość godne są najwyższego podziwu. Nie wyłączając staro-
żytnej Grecji, nigdy dotąd myśl ludzka nie przeniknęła tak daleko w dziedzinę
twórczości artystycznej. Wprawdzie to rozumowe ujmowanie wszelkich rzeczy
doprowadzało niekiedy do pedanterii, której szczególnie ulegali naśladowcy
Leonarda, lecz właśnie ta niepohamowana dążność badawcza świadczy o po-
tężnej sile jego geniuszu.

Niektóre idee miały dla Leonarda szczególne znaczenie i wielekroć do nich po-
wracał. Jego dowody na wyższość malarstwa nad innymi rodzajami sztuki wy-
dać się co prawda mogą nieco naiwne i prostoduszne, lecz warto zwrócić uwagę
na entuzjazm, z jakim wylicza najróznorodniejsze formy widzialnego świa-
ta, jakie objawiły się jemu pierwszemu. Nie wymagał bynajmniej od malarstwa,
by było wyłącznie zwierciadłem, odbijającym świat widzialny — uważał, ze zwier-
ciadło może służyć artyście jedynie do kontroli. Szukał w sztuce prawidłowości,
miar i proporcji, obowiązujących zarówno w malarstwie, jak i w poezji i muzyce.
Niekiedy zbliżał się do poglądów neoplatońskich, poszerzając je jednak przeko-
naniami człowieka renesansu, według których sztuka może i musi wyrażać praw-
dziwą istotę rzeczywistości.
Leonardo twierdził, ze forma artystyczna powinna odpowiadać nie tylko światu
zewnętrznemu, lecz również potrzebie harmonii, tkwiącej w samej naturze czło-
wieka: „Czyż nie wiesz, iz tkanką naszej duszy jest harmonia, a źródłem harmonii
są te chwile, w których dają się dostrzec lub dosłyszeć ogólne wzajemne zależności
rzeczy?".
Leonardo dostrzegał je przede wszystkim w stopniowaniu świateł i cieni, budzą-
cym na płaszczyźnie obrazu iluzję plastyczności i głębi. Usilnie poszukiwał oświetle-
nia, które by pozwoliło harmonii tych proporcji wystąpić jeszcze wyraźniej, nawet
rozpraszał specjalnymi zasłonami światło, chcąc wzmocnić w ten sposób pół-
cienie i uzyskać szczególna delikatność i piękno twarzy męskich i kobiecych.
Tak wytrwałe poszukiwanie doskonałości przeciwstawiało Leonarda życiu real-
nemu i często skłaniało go, podobnie jak wielu innych jemu współczesnych,
do tworzenia w sztuce własnego swojego świata, obdarzonego specyficznym
pięknem.
Ostatnie trzy lata życia spędził Leonardo w służbie króla francuskiego, lecz w ojczyź-
nie cieszył się juz wówczas nieprzemijającą sławą. Vasari mówił o nim z bezgra-
nicznym entuzjazmem, choć nie krył swej przyjaźni do Michała Anioła, wielkiego
antagonisty Leonarda.
Leonardo natrafił w osobie Michała Anioła na silnego konkurenta, z którym współ-



zawodniczy) o stworzenie wielkiego historycznego malowidła dla Palazzo Vecchio
we Florencji. Sądząc ze szkiców i kopii nie zachowanego już Leonardowskiego
kartonu Bitwy pod Anghiari (1503—1506), artysta obrał za temat moment
walki pełen najwyższego napięcia. Dosadnie wyraził w tym dziele dziką na-
miętność i niemal zwierzęcą wściekłość, które później podkreślać będzie także
i Machiavelli — ukazał „wykrzywione wargi", „otwarte usta", „przerażone oczy",
„pokonanego wroga", który „zębami i pazurami mścił się okrutnie", a także „ko-
nających, co zgrzytali zębami". Natomiast również nie zachowany karton Michała
Anioła utrwala chwilę, gdy kąpiący się żołnierze zostają zaskoczeni przez wroga.
W nagich ciałach zapragnął malarz uwidocznić gotowość do walki, szlachetność
i męstwo. Leonardo z pewnością uznał przewagę szczytnych etycznych ideałów
swego młodego rywala, wobec których bladło jego własne wysubtelnione mi-
strzostwo i cała żywość wyobraźni.

Michał Anioł (1475—1564), podobnie jak Leonardo, spędził młode lata we
Florencji. Byl to człowiek namiętny, pełen temperamentu, nietowarzyski i porywczy,
lecz szczery i rzetelny. Wcześnie przyłączył się do grona humanistów na dworze
Lorenza Medici, gdzie obudzono w nim entuzjazm do starożytności i gdzie za-
poznał się z nauką Platona. Później wywarł na nim wielkie wrażenie ruch ludowy
kierowany przez Savonarolę. Swoją wyobraźnię artysty usiłował Michał Anioł
wzbogacić rozważaniami filozoficznymi, a będąc artystą, zawsze czuł się równo-
cześnie i obywatelem; całym swym życiem sławił twórcze siły człowieka, ale gdy
zaszła potrzeba, z bronią w ręku walczył o wolność ojczystego miasta. W Bitwie
pod Casciną, młodzieńczym dziele Michała Anioła, widzimy dążenie do oddania
ruchu tak namiętnego, jak na sarkofagach rzymskich, przy czym siła plastycznego
wyrazu niektórych postaci przewyższa wszystko, co można było uzyskać przez
samo tylko naśladowanie starożytności. W trzydziestym roku życia stworzył artysta
gigantyczny posąg Dawida (1503) — jako wizerunek opiekuna Florencji został
on ustawiony na Piazza delia Signoria. Młody rzeźbiarz zwycięsko uporał się
z trudnościami technicznymi przy obciosywaniu kolosalnego kamiennego bloku.
W nieco zbyt może oschłym ujęciu postaci nagiego olbrzyma, dla której pierwo-
wzoru nie mogły przecież dostarczyć ani mity antyczne, ani średniowieczne le-
gendy, rozpoznajemy poszukiwanie wspaniałości rozwiązań monumentalnych,
które niebawem skłoni Michała Anioła do opuszczenia Florencji i wyjazdu do
Rzymu, gdzie czekały na niego wielkie zamówienia i sława (1505).
Papież Juliusz II, którego aktywność, bojowy duch i ambicja predestynowały
na świeckiego raczej władcę stolicy Piotrowej, rychło docenił ogromne twórcze1

możliwości Michała Anioła. Grobowiec Juliusza należy do najważniejszych rzym-i
skich prac artysty; Michał Anioł zamyślał uczcić nim nie tyle samego papieża,
ile przede wszystkim idealnego bohatera ówczesnej epoki — jego męstwo,
mądrość i majestat. Ogromna budowla ozdobiona być miała czterdziestoma
posągami nadnaturalnej wielkości i artysta postanowił wykonać to dzieło sarn/
bez pomocy uczniów ani kamieniarzy. Mistrz renesansu zapragnął tu zmierzyć
się z całym średniowieczem, które wznosiło swe katedry w zespolonym wysiłku
wielu pokoleń i stuleci. 4
Wielopiętrowy grobowiec, który pozostał nie dokończony, byłby zapewne prze-
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ładowany licznymi olbrzymimi posągami, lecz poszczególne przeznaczone dla
niego rzeźby należą do najwybitniejszych osiągnięć Michała Anioła. Mojżesz
(1516, San Piętro in Vincoli) — potężny starzec z ogromną, rozwichrzoną bro-
dą — sam by już zdaniem współczesnych wystarczył dla uwiecznienia sławy
Juliusza II. Napięcie woli znalazło tu najwyższy wyraz, nigdy jeszcze dotąd
nie zdobiła pomnika nagrobnego figura o tak wielkiej witalności. Ujmując bryłę
posągu niejako spiralnie, juz przez to samo nadał mu rzeźbiarz niezwykłą dyna-
miczność; żaden szczegół postaci, żaden mięsień nie pozostaje w spokoju.
Płaszcz nie okrywa prawego wysuniętego kolana proroka ani muskularnych
ramion.
W przeciwieństwie do surowo, nawet twardo we wszystkich detalach potrakto-
wanej figury Mojżesza — posągi niewolników, znajdujące się w Luwrze i Akademii III, 38
we Florencji, wymodelowane zostały bardziej miękko i swobodniej. Michał Anioł III, 39
podjął tu temat cierpienia, który jego poprzednicy ukazywali w postaci przeszytego
strzałami Sebastiana. Być może zachwyciła go odnaleziona podówczas w Rzymie
Grupa Laokoona, mimo iż jego pojęcia tragizmu odbiegały od starożytnych.
W Ostatniej Wieczerzy Leonarda pierwiastek tragiczny nie wysunął się jeszcze
na pierwszy plan, chodziło głównie o reakcję apostołów na przejmującą wiado-
mość. Natomiast u Michała Anioła tragedia wywodzi się ze sprzeczności, w jakie
uwikłany jest człowiek z natury skrępowany, lecz z całej siły starający się wyzwolić.
Michał Anioł ledwo zaznacza zewnętrzne więzy niewolników, ich ciała za to
wydają się jakby zaklęte w kamiennym bloku, z którego mimo największego na- por. I, 4
tężenia nie mogą się wyrwać.
W Umierającym niewolniku uderza kontrast pomiędzy dążeniami duchowymi i siłą
fizyczną. Odrzuciwszy lewe ramię do tyłu, wsparłszy korpus na prawej nodze,
odchyliwszy głowę i rękę ciężko zwieszając, mimo rozwiniętych górnych mięśni
ramion nie czyni najmniejszego wysiłku: próbuje jedynie w dreszczu agonii roz- III, 38
prostować członki. Pojął już oczywiście, ze nie zdoła rozerwać swych pęt — tylko III, 39
mocniejsze od rozumu pragnienie wolności zmusza do oporu całą jego duszę
i udręczone ciało. Umierający niewolnik w tej samej mierze wyraża ludzki ideał
nowozytności, co Woźnica z Delt —ideał czasów antycznych. Michał Anioł por. I, 103
w pięknie walki i cierpienia ujrzał najszlachetniejszy przedmiot sztuki.
W rzeźbie nowożytnej twórczość Michała Anioła zajmuje szczególnie wybitne
miejsce. Najdawniejsze posągi Egiptu i wczesnej Grecji przeznaczone były do
oglądania albo en face, albo z profilu, wiele z nich zresztą tworzono nie troszcząc
się specjalnie, z jakiego miejsca będą oglądane, tak silna była ich niemal rękami
dotykalna cielesność. W klasycznej rzeźbie greckiej zatarły się granice pomiędzy por. I, 88
profilem i en face, w zasadzie już wówczas staje się istotne miejsce, z którego
się ogląda rzeźbę, gdyż określony kierunek patrzenia ułatwia wydobycie zamie-
rzonego efektu spośród wielorakich form kompozycji. Dawida Donatella, który por. III, 15
był pierwszą pełną rzeźbą renesansu, obejść można ze wszystkich stron, a zwłasz-
cza głowa zyskuje, gdy oglądamy ją z profilu. Dopiero jednak u Michała Anioła,
szczególnie w przypadku niewolników, uwzględnienie różnych punktów wizual-
nego odbioru kompozycji rzeźbiarskiej urasta do wszechstronnego, operującego
Pełnią kontrastów środka charakterystyki człowieka. Gdy patrzymy na umierają-
cego niewolnika z przodu, ujawnia się silniej opór torsu; noga, na której jest oparty,
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i obydwa ramiona tworzą niemal romb. Natomiast kiedy spojrzymy nań przecho-
dząc na prawo, dominować będzie wyniszczenie ciała, podczas gdy ugięta noga
i odrzucone ramię wydadzą się silniejsze.
Pracując nad grobowcem Juliusza II zajmował się Michał Anioł osobiście doby-
waniem marmuru w górach Carrary. Tam tez, gdy rozmyślał o sprawach swej
sztuki, obudziło się w nim marzenie, aby wykuć jakiś kolosalny posąg z jednej
ogromnej skały. Nawyk myślenia rzeźbiarskiego stał mu się drugą naturą, nie
darmo tez w swych sonetach porównywał miłość do trudu rzeźbiarza, wyzwala-
jącego z martwej, bezkształtnej masy wizerunek człowieczego piękna. Może
dochodziły tu w jakiejś mierze do głosu wpływy neoplatońskie, ale zapału, z jakim
Michał Anioł oddawał się rzeźbie w kamieniu (Leonardo uważał ją za niegodną
artysty), nie dałoby się pogodzić z neoplatońską pogardą materii. Świat, który
stworzył, jest nie do pomyślenia poza granicami kamiennych brył, przekształco-
nych na podobieństwo ciała. Postać jednego z niewolników doskonale obrazuje,
jakie efekty artystyczne zdołał Michał Anioł osiągnąć przez ,,non finito" (nie-
dokończenie). Cud transformacji martwego, kamiennego bloku w wizerunek
ludzkiej postaci dzieje się na naszych oczach. Ślady uderzeń dłuta i innych na-
rzędzi rzeźbiarskich są tu tak wyraziste, jak kontury szeroko zakreślonego rysunku —
twarz i masy włosów wydają się zanurzone w migotliwych blaskach i cieniach.
Prekursorami Michała Anioła byli dawni mistrzowie mozaiki, a w czasach później-
szych tradycje jego podejmie wielu malarzy i rzeźbiarzy.
Grobowiec Juliusza pozostał nie dokończony, podobnie jak większość innych
wielkich rzeźb Michała Anioła. O rozległości jego twórczych zamysłów świad-
czy natomiast plafon Kaplicy Sykstyńskiej malowany w latach 1508—1512.
Artysta pracował nad nim cztery lata, obywając się bez jakiejkolwiek pomocy.
Malarskim kunsztem plafon ów przekształcony został w kompozycję architekto-
niczną, ujmującą niczym rusztowanie sceny biblijne od pierwszych dni stworzenia
świata az do potopu, obramowane młodzieńczymi postaciami nagich „niewolni-
ków". W środkowej części plafonu obrazy otoczone są wizerunkami proroków
i sybilli, a w narożach znajdują się alegorie ludzkiego cierpienia według motywów
zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Być może, iż Michał Anioł traktował
tematyczną całość swojego malowidła plafonowego jako ilustrację do platoń-
skiej nauki o losie duszy ludzkiej i stopniach duchowej hierarchii, lecz w realizacji
znacznie przekroczył przyjęte założenia. Posłużył się historią biblijną, by głosić
chwałę twórczej siły człowieka, wyśpiewać hymn ku czci niestrudzonej aktywno-
ści bohaterów, piękna ich ciał i bogactwa ich duchowego życia — tak w chwilach
zwycięstwa, jak klęski. Siwobrodego Boga Ojca, stwórcę wszelkiego ziemskiego
istnienia, ukazał Michał Anioł, zgodnie z ideami neoplatonizmu, jako artystę,
będącego najwyższym ucieleśnieniem ludzkiej siły twórczej. I nie natura jako
całość, lecz człowiek absorbuje tu malarza całkowicie.
Na jednym z omawianych fresków starzec ów leci poprzez obszary niebios
w otoczeniu młodych towarzyszy, a płaszcz wydyma się wokół niego jak ogrom-
ny żagiel. Znalazł tu artystyczny wyraz odwieczny mit o człowieku, czującym się
panem w żywiole powietrza. Obraz ten powstał zaledwie dwadzieścia lat po
Narodzinach Wenus, ale Michał Anioł nadał w nim człowiekowi tak wielką siłę
w upartym dążeniu do celu, jakiej Botticelli nigdy nawet nie przeczuwał. Na

wzgórzu spoczywa człowiek o pięknie ukształtowanym ciele — nie jest on jeszcze
żywy, jeszcze nie wstąpiła weń dusza. Starzec dotyka ręką jego paJca: obie po-
staci jakby nagle przeniknął prąd elektryczny, drganiem tej fali łączy się wzlatu-
jący Bóg Ojciec z człowiekiem, którego stworzył. Pierwiastek ludzki, który w śred-
niowieczu i u Giotta ujawniał się li tylko w miłości i pokorze, tutaj znajduje wyraz
w dumnym pięknie ciała ludzkiego. Poglądy Michała Anioła na człowieczeństwo
opierały się na zasadach wczesnego renesansu. W XV wieku był jednak jeszcze
potrzebny jakiś pretekst, by ukazywać ludzką nagość — podczas gdy Buonarotti,
podobnie jak starożytni, widział w niej po prostu naturalny stan człowieka.
Także i w malarstwie ujawnia się kunszt rzeźbiarski Michała Anioła: barwa miała
dla niego znaczenie jedynie drugorzędne, wypowiadał się przede wszystkim
plastyką form i linii. Zwłaszcza w rysunkach stosował nader oszczędne środki
wyrazu. Leonarda interesowały ludzkie afekty, ukazywał wzruszenia w całej ich
złożonej różnorodności. Michała Anioła natomiast w postawie ciała i w gestach
pociągało przede wszystkim objawienie moralnych sił człowieka, jego woli
i namiętności.
Kobietę w czasach antycznych ukazywano przeważnie jako boginię miłości,
w epoce średniowiecza — jako matkę, Michał Anioł nadaje jej ludzką godność,
podobnie jak twórca Giocondy, Leonardo. Ale podczas gdy u Leonarda dominuje
pierwiastek intelektualny, Michał Anioł podkreśla w swoich sybillach męską
niemal siłę woli i nieposkromionego ducha buntu. W głowach młodzieńców
0 szeroko rozwartych oczach i natchnionypi spojrzeniu znajdujemy ten sam he-
roiczny patos i wewnętrzną swobodę, jakie znane juz były malarzom antycznym,
a w średniowieczu coraz bardziej ustępowały na rzecz cierpienia i pobożności.
Postaciom aktywnym — Bogu Ojcu, pierwszemu człowiekowi, niewolnikom —
przeciwstawił Michał Anioł myślicieli, mędrców, proroków i sybille. Uczynił z nich
naturalne uzupełnienie osób działających, podobnie jak w tragedii greckiej roz-
ważny chór uzupełniał kierowanych namiętnościami bohaterów. Co prawda i te
postaci są u Michała Anioła pełne uczuć i siły, a nawet gdy pogrążają się w medy-
tacji, ogarnia je zwątpienie i częstokroć rozpacz. Na ramionach Jeremiasza zdaje
się ciążyć trud jego własnego życia, nieszczęście narodu i całego świata. Myśli
1 smutek proroka uzyskały tu wyraz pełen wzniosłości. Osłonięte draperiami szat
ciała usiłował Michał Anioł monumentalizować nadając im formę jednolitą, tak
cenioną jeszcze przez Giotta i Masaccia. Wizerunek Jeremiasza ukształtował jak
wieżę — oddzielając i wysmuklając ku górze poszczególne jego partie — całą
jednak postać ukazał widzowi nie w spokoju, lecz w skomplikowanym splocie
różnych, a sprzecznych odruchów. Postawa, kierunek spojrzenia, a także krzy-
żujące się linie konturów świadczą o wewnętrznym napięciu.

Wkrótce po przełomie w malarstwie i rzeźbie pojawia się także nowy kierunek
w architekturze renesansu. Promotorem jego był Bramante (ok. 1444—1514),
którego twórczość miała dla sztuki XVI wieku znaczenie tak samo decydujące,
jak działalność Brunelleschiego w wieku piętnastym. Bramante kształcił się w Ur-
bino, początkowo uprawiał malarstwo pod wpływem Piera delia Francesca,
Później studiował architekturę pod kierunkiem Luciano da Laurana. W latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przebywał w Lombardii i działał tam głów-



niejako architekt. Przy budowie Santa Maria presso San Satiro osiągnął Bramante
klarowny efekt przestrzenny, choć byt jeszcze związany z pozostałościami tra-
dycji starochrześcijańskiej. Piękna jest zwłaszcza granicząca z kościołem zakrystia
z kopułą, której bogata ornamentyka nie narusza bynajmniej proporcji wysokiego
pomieszczenia. W ukształtowaniu chóru kościoła Santa Maria delie Grazie
(1492—1498) ujawnił Bramante zainteresowanie budowlą centralną. Wiele
mógł się nauczyć od budowniczych bizantyjskich i wczesnochrześcijańskich,
dzieła ich zapewne oglądał w północnych Włoszech. Na dworze w Mediolanie
zetknął się z Leonardem, być może on to właśnie skłonił go do zajęcia się archi-
tekturą centralną. Leonardo narysował parę szkiców, uprzedzających rozwój
tego typu — ale nie wyzyskał owego tematu w takim stopniu, jak później udało
się to Bramantemu.
Bramante miał juz przeszło pięćdziesiąt lat, gdy wraz z wielu innymi wybitnymi
artystami swojej epoki poszedł na służbę Watykanu. W Rzymie szczątki dawnych
budowli wywarły na nim ogromne wrażenie i tu dopiero jego sztuka osiągnęła
pełną dojrzałość.
Pod wpływem pierwszych rzymskich inspiracji zbudował Bramante niewielki
kościółek przy San Piętro in Montorio, tak zwane Tempietto. Brunelleschi, Alberti,
Sangallo, podobnie jak zresztą i inni włoscy architekci XV wieku, akcentowali
silniej płaszczyzny niz samą bryłę budynku. Tempietto jest pierwszym we Włoszech
dziełem o bryle budowlanej harmonijnie rozwiniętej. Świątyńka ta, w kształcie
walca otoczonego kolumnadą, przypomina model dawnej rotundy. Podstawę jej
stanowią trzy szerokie stopnie. Doryckie kolumny rozstawiono szeroko, tak by
każda z nich wyodrębniała się należycie jako samodzielna forma. Na nich spo-
czywa belkowanie z wyraźnie profilowanym gzymsem. Całą kompozycję wieńczy
miękko zaokrąglona kopuła. Wszystkie części kościółka uwydatnione zostały
w sposób tak doskonały, jak to dotychczas spotykano jedynie w klasycznej archi-
tekturze greckiej.
Bramante nie był jednak zwykłym naśladowcą antyku. Ożywiał poszczególne
partie swoich budowli podkreślając ich wzajemne zależności. Zewnętrzne ko-
lumny skontrastowat z wyciętymi w górnej części walca niszami o głębokim
cieniu i z pilastrami dolnego piętra. W Grecji i Rzymie istniały wprawdzie rotundy,
lecz nie stosowano tam podobnej kompozycji dwucylindrycznej, w której jeden
walec tworzą kolumny, a drugi, niejako przez pierwszy objęty i ponad niego
wystający, nadaje całości efekt wzrastającej ku górze lekkości. Przypuszczalnie
według pierwotnej koncepcji Bramantego plastyczne działanie właściwego bu-
dynku wzmagać miał mały, okrągły, otoczony kolumnami i opatrzony niszami
dziedziniec. Widzimy tu, jak renesansowy architekt odbiega! od swych antycznych
wzorców. Każdy budynek antyczny wiązał się bowiem przede wszystkim z ota-
czającą go okolicą, był niejako „nastawiony" na przyrodę. Natomiast Bramante
odgradza swoją architekturę od pięknego widoku Rzymu. Nie przykłada tez do
niej miary ani natury, ani ludzkiego ciała. Umieszcza ją wewnątrz dziedzińca, jak
gdyby w pudełku — i niemal wydaje się nam, ze można by wziąć świątyńkę do
ręki, jak zabawkę. Nie w antyku zrodził się pomysł, by formę bryły architektonicz-
nej rozszerzyć na przestrzeń ją otaczającą, nie stosowano wówczas tak skompli-
kowanych wzajemnych proporcji całego budynku i kolumnady: te właśnie cechy

stanowią o przynależności dzieł Bramantego do sztuki Odrodzenia. Będąc jed-
nym z najwybitniejszych architektów pełnego renesansu, znalazł Bramante czyste
i pełne harmonii stosunki pomiędzy partiami budowli: obydwa walce Tempietta
są bryłami do siebie podobnymi. Harmonia ta wynika z nader złożonego współ-
działania i współoddziaływania poszczególnych części, osiągnięta więc została
na sposób polifonii.
Tempietto było dla Bramantego próbą siły, lecz główne dzieło zrealizowane przez
niego w Rzymie — to kościół Św. Piotra (rozpoczęty 1506). Tempietto jest w sto-
sunku do kościoła Św. Piotra tym, co „Vita nuova" Dantego wobec „Boskiej
komedii". Budowę nowego kościoła na miejsce chylącej się do upadku starej
bazyliki zaplanowano juz w XV wieku z inicjatywy papieskiej, lecz waga tego
przedsięwzięcia znacznie przekraczała dziedzinę zainteresowań Kościoła. Urado-
wani byli sami budowniczowie, ze oto przypadnie im w udziale realizacja ogrom-
nej katedry w stylu zrodzonym w Italii na miejsce gotyku. Ambicje współczesnych
podsycała tez świadomość, ze dzieło ich nie tylko ma przewyższyć rozmiarami daw-
ne świątynie pogańskie, zwłaszcza wspaniały rzymski Panteon, ale i górować nad
nimi artystycznym wykonaniem. Natrafiono jednak na cały szereg trudności tech-
nicznych. Okazało się na przykład później, ze filary Bramantego byłyby nie dość
mocne. W każdym razie pierwotny jego projekt, który dziś oceniamy na podstawie
szkicowego planu i licznych rysunków, godny jest uwagi przede wszystkim ze
względu na walory artystyczne.
Kopułowa budowla nie miała być bazyliką wzorowaną na dawnym kościele
Św. Piotra. Planowano ją nie tyle jako miejsce zebrań wiernych, lecz raczej jako
mauzoleum nad grobem apostoła. W gruncie rzeczy Bramante niewiele się jednak
troszczył o kwestie liturgiczne Centralne założenie świątyni podkreślało samoistną
wartość budynku i jego harmonijnej kompozycji, której punktem dominującym
miała być wielka, jasna przestrzeń pod kopułą. Ta właśnie przestrzeń tak później
zachwyciła Michała Anioła. Tu przecinały się cztery ramiona krzyża, pomiędzy
którymi rozmieszczono mniejsze kopułki nad małymi skrzyżowaniami. W ten spo-
sób powtarzała się czterokrotnie, w zmniejszeniu, zasadnicza kompozycja ko-
ścioła — powtórzenia te tworzyły nierozerwalną jedność z całością. Grubość fi-
larów zredukowano do minimum; ich po-
grupowanie powiększało prześwity — za in-
terkolumniami otwierałyby się więc dla
patrzącego liczne pola widzenia. Kościół
zaprojektowany był na planie krzyża wpi-
sanego w kwadrat. Bogactwo wzajemnego
oddziaływania różnorodnych form nie jest
sprzeczne z jednością całego gmachu —
podobne osiągnięcia uzyskiwali także re-
nesansowi malarze w swych scenach wielo-
figurowych. Projekt kościoła Św. Pio-

Donato Bramante,
Szkic planu kościoła Św. Piotra, 1506



Medal z wyobrażeniem kościoła
Św. Piotra, wg projektu Bramantego

tra wykonany przez Bramantego stano-
wi ważny etap w historii architektury:
w porównaniu z nim nawet rozczłonowa-
nie Hagii Sofii nie wydaje się zbyt bo-
gate. Również i w średniowiecznej archi-
tekturze Zachodu poszczególne części bu-
dynków ani nie uwydatniają się tak wy-
raźnie, ani nie są tak zwarte. Nawet w ter-
mach rzymskich pomieszczenia jedynie ze
sobą sąsiadowały, nie było tam natomiast
żadnej przestrzeni wiążącej, która by zdolna
była je ożywić — tak jak w koncepcji
Bramantego.
Rysunki Bramantego i pewien wybity wów-
czas medal pozwalają nam wyrobić sobie
pojęcie o projektowanym zewnętrznym wy-
glądzie kościoła Św. Piotra. Każdemu po-

mieszczeniu miały od zewnątrz odpowiadać wyraziste kształty kopuł, półokrągłe
apsydy i wieże. Tak wielką zgodność bryły budowli z objętą przezeń przestrzenią
spotykaliśmy juz w architekturze romańskiej. W konstrukcjach średniowiecznych
wszystkie ich partie wyrażają jednakowoż albo zdecydowane dążenie do sku-
pienia bryły budynku wokół punktu centralnego, albo tez każda z tych części
usiłuje uniezależnić się od całości. W kościele Sw. Piotra zastosował Bramante

, bogatszy i wyraźnie zróżnicowany sposób współdziałania: obok koncentracji
znajdujemy powtarzanie motywów, przy podkreśleniu samodzielnych części
budynku — pionowe ustawienie jego bryły, a także zgodne z podziałem na kon-
dygnacje rozczłonowanie gmachu gzymsami. W przeciwieństwie do architektury
XV wieku przezwyciężona tu została — podobnie jak w Tempietto — zasada
płaskiej fasady: kościół można oglądać z wszystkich stron.
Ważny był także udział Bramantego w rozwoju architektury świeckiej. W XV wieku
rozpoczęto wprowadzać pełny układ kolumnowy do architektury pałacowej.
Bramante doprowadza ten proces do końca. Fasada tzw. Cancellerii w Rzymie,
zbudowanej (1 486 —1 595) przez nieznanego następcę Albertiego, jest rozczłonko-
wana płasko, do ożywienia płaszczyzny przyczyniają się jednak nierówne, wy-
mierzone według złotego podziału, odstępy pomiędzy pilastrami. Na dziedzińcu
klasztornym Santa Maria delia Pace, zbudowanym przez Bramantego, występujące
na przemian kolumny i filary, a także kontrast pomiędzy górnym i dolnym piętrem
dają jeszcze większe wrażenie ruchu, którego brakowało zupełnie w pałacowych
dziedzińcach wczesnego renesansu. Wreszcie w domu Rafaela, również zbudo-
wanym przez Bramantego, i w pałacu Vidoni (1515, według planów Rafaela)
efekt płaskiej fasady zanika całkowicie: dolne piętro utworzone jest z muru ru-
stykowanego z arkadami, a na górnym piętrze wąskie okienka obramowane są
parami silnych półkolumn, na których spoczywa ciężki gzyms. Cancelleria różni
się od późniejszych pałaców Bramantego w tym samym stopniu, co płasko po-
traktowany kościół Santa Maria delie Carceri od bardzo plastycznego Tempietto.
Najważniejszym osiągnięciem Bramantego w dziedzinie budownictwa dwor-

skiego były jego prace w Watykanie (od 1503). Postawiono przed nim zadanie
zespolenia pałacu watykańskiego z oddalonym o trzysta metrów i wyżej położo-
nym Belvedere. Bramante znakomicie rozwiązał to niezwykłe na owe czasy za-
gadnienie: połączył obydwa pałace długim dziedzińcem. W dziejach włoskiej
architektury była to pierwsza próba związania pałacu z założeniem parkowym.
Dzisiaj w poprzek owego dziedzińca Bramantego stoi później wzniesiony gmach
biblioteki watykańskiej, niweczący zamierzony przez artystę efekt jednolitości.
Pierwotny wygląd tego dziedzińca, przypominającego układem starorzymskie
Preneste, można sobie w przybliżeniu wyobrazić na podstawie starych rycin.
Oś całej kompozycji utworzonej z tarasów zaznaczona była od góry później
zrealizowaną tak zwaną wielką niszą i pod nią niszą mniejszą, a u samego dołu
szerokimi stopniami okalających schodów. Wszystkie partie łączą się wzajemnie:
parzystym pilastrom wielkiej niszy odpowiadają pary kolumn w niszy mniejszej,
rytmiczny podział fasady znajduje kontynuację w łukach i pilastrach bocznych
ścian dziedzińca. Każdy taras zachowuje przy tym własną samodzielność, a z wgłę-
bieniami nisz kontrastuje fontanna. Bramante pozostał tu wierny renesanso-
wej zasadzie klarownej, wyrazistej harmonii. W układzie dziedzińca wyczuwamy
tę samą koordynację poszczególnych części budowy, jaką odznacza się kon-
strukcja kościoła Sw. Piotra. Co prawda, cała ta wspaniała kompozycja tchnie
juz chłodem. Dążenie do przepychu oddala ją wyraźnie od żywej swobody i na-
turalności epoki Brunelleschiego.
W tym samym czasie gdy Bramante projektował kościół Św. Piotra, a Michał Anioł
pracował nad plafonem Kaplicy Sykstyńskiej, Rafael ozdabiał malowidłami sale
Watykanu. Wkrótce tez na niewielkim obszarze Watykanu powstały dzieła o wiel-
kim znaczeniu historycznym. Wykazując pełną artystyczną dojrzałość renesansu,
każde z tych dzieł posiada indywidualne piętno geniuszu, który je stworzył.

Rafael pochodził z Umbrn (1483—1520),
podobnie jak Bramante. W pracowni Pe-
rugina szybko skrystalizował się jego ta-
lent, subtelny i liryczny. Swoisty wdzięk
odróżnia wczesne jego prace od Madonn
Perugina, podobnie jak młody Leonardo
różnił się od Verrocchia. Rafael obdarzony
byl wrodzoną wrażliwością na bodźce
artystyczne. Jako młodzieniec przybył do
Florencji (1504) i studiował tam arcy-
dzieła Donatella, Ghibertiego, Masaccia,
Leonarda i Fra Bartolomea; umiał czer-
pać z twórczości każdego z nich, od
wszystkich tych mistrzów uczył się kon-
struować wielofigurowe kompozycje
i przekazywać ruch, pozostając przy tym
zawsze wierny własnej naturze. W naj-
bardziej nawet młodzieńczych dziełach Donato Bramante, Belyedere, od 1503.
Rafaela dostrzegamy błysk geniuszu. Rzym



W jednym z wczesnych dzieł Rafaela, obrazie świętego Jerzego, średniowieczny
temat legendy o zwycięzcy smoka ukazany został w postaci śmiałego i zarazem
wytwornego rycerza. Śnieżnobiały koń Jerzego w rączym pędzie niesie jeźdźca
naprzód, na spotkanie z potworem, który co prawda nie wygląda zbyt groźnie.
Odwracając łeb, rumak spogląda jakby pytająco na swego pana, który wbija
włócznię w juz pokonanego smoka. Ruch Jerzego jest gwałtowny i niepohamo-
wany, lecz całość sceny zwycięskiego bohaterstwa tchnie promienną radością,
bliską powstałym w tej samej epoce postaciom rycerzy ze słynnego eposu Ariosta
„Orland Szalony" (ok. 1505—1532). Nawet szaleństwo Orlanda sprawia wra-
żenie idylli:

„Przybywa nad strumienia kryształowe fale,
Na jego skraju piękna kwitnie łąka,
Barw delikatnych tchnienie ją owiewa,
A ozdabiają najpiękniejsze drzewa."

Św. Jerzy Rafaela pełen jest młodzieńczej siły. Ukośne ustawienie konia, potęgujące
wrażenie ruchu, pozwoliło artyście wymodelować okrągłości kłębów. Ujawniają
się tu walory plastyczne, które od czasów Masaccia tak zachwycały włoskich
artystów. Jednocześnie to wczesne dzieło Rafaela świadczy, ze artysta umiał
ruch równoważyć, wygładzać ostre krawędzie płaszczyzn, uspokajać całość ma-
lowanej powierzchni. Zadanie to rozwiązał Rafael z niebywale subtelnym wyczu-
ciem: przez odwrócenie łba konia skierował niejako cały ruch na powrót na
płaszczyznę obrazu. Zarys końskiego ciała wiedzie ku lewemu pagórkowi, zaś
przednie nogi zwierzęcia, włócznia i płaszcz wojownika — ku pagórkowi po
prawej stronie obrazu. Kompozycja polega więc tutaj na wyważonym, wzajemnym
oddziaływaniu na siebie obu przecinających się przekątni. Element spokoju w ten
obraz porywczego ruchu wnosi tez daleki pejzaż ze swymi przepuszczającymi
światło topolami.
Podobne zagadnienia stawiał sobie Rafael w licznych swych wczesnych Ma-
donnach, choć zamiast walki i ruchu znajdujemy w nich spokojną idyllę Marii,
Józefa, Dzieciątka Jezus i Jana. Kompozycja oparta na krzyżujących się przekąt-
niach często bywa zastępowana przejętą od Leonarda konstrukcją piramidalną.
W tych młodzieńczych pracach przejawił Rafael niesłychanie czuły zmysł rysunku.
Kontury nigdy nie są u niego tak nerwowe jak u Botticellego. Linia Rafaela służy
zawsze do określenia zwartości i plastyczności danego przedmiotu, zaokrągla
się miękko, wygina w delikatnej melodii, dostosowana często do okrągłego
kształtu obrazu — wzmacnia muzyczność tego malarstwa. Szczególnie pocią-
gające są u Rafaela postaci kobiece. Wprawdzie ostrością obserwacji artysta nie
dorównywał Leonardowi, nadawał jednak owym wizerunkom wyraz czystości,
naiwności i wewnętrznego uroku, które zachwycały jego współczesnych.
Rafael przybył do Rzymu (1508) jako młodzieniec na zaproszenie swego rodaka
Bramantego. W Rzymie dojrzała jego sztuka i rozwinęły się w pełni jego twórcze
siły; tam stał się jednym z największych w historii sztuki światowej mistrzów ma-
larstwa monumentalnego. Była to dla niego zupełnie nowa dziedzina, lecz opano-
wał ją w niebywale krótkim czasie.
Wśród sal Watykanu ozdobionych przezeń malowidłami na pierwszym miejscu

r wymienić należy najpiękniejszą, czyli Stanza delia Segnatura (1509—1511).
Cztery wielkie freski na jej ścianach przedstawiają cztery dyscypliny naukowe:
filozofię pod postacią Szkoły Ateńskiej, poezję pod postacią Parnasu, teologię —
tzw. Dysputę — oraz prawo. Zaczerpnięte z pogańskich i chrzecijańskich źródeł
tematy przekształcił Rafael w piękne marzenie humanisty.
Do charakterystycznych i istotnych zjawisk humanizmu zaliczyć należy utopie.
W latach późniejszych miały zwłaszcza zasłynąć Utopie Tomasza More'a i Cam-
panelli, poświęcone sprawiedliwemu przekształceniu społeczeństwa. Obietni-
com zapłaty na tamtym świecie przeciwstawiali humaniści przekonanie, ze po-
wróci jeszcze złota era na ziemi. Owe marzenia o świetlanej przyszłości, wywołane
przypomnieniem szczęścia czasów minionych, znalazły wymowną ilustrację we
freskach Rafaela, zwłaszcza w jego Szkole Ateńskiej.
Pod sklepieniami przestronnej budowli, może projektowanego przez Bramantego
kościoła Św. Piotra, odbywa się filozoficzna rozmowa starożytnych mędrców:
Platona, Arystotelesa, Sokratesa, Pitagorasa i wielu innych. Niektórzy swobodnie
dyskutują, spierają się lub pouczają słuchaczów, inni pogrążyli się w rozmyślaniu,
które, zdaniem humanistów, stanowić miało nieodzowną rękojmię osiągnięcia
przez ludzi najwyższej szczęśliwości.
Włoski renesans doszedł w końcu do takiego stopnia dojrzałości, ze mógł juz
w swych szeroko pomyślanych kompozycjach przeciwstawić sztuce średnio-
wiecza własny obraz świata. Gdy raz jeszcze przyjrzymy się scenom zdobiącym
portale katedr romańskich i gotyckich, uprzytomnimy sobie, jak ogromny przełom
dokonał się w świadomości ludzi XVI wieku. W dziełach mistrzów średniowiecza
ogromna postać bóstwa przytłaczała drobne figurki zwykłych śmiertelników,
a całość podporządkowana była prawu ścisłej symetrii. Humanistyczny artysta
natomiast postacie i grupy usamodzielniał. Nowy nurt zespolił wieloletnie stu-
dium ciała ludzkiego z entuzjastycznym zaufaniem do człowieka i wynikami teore-
tycznych dociekań Florentczyków. Tak wyrażonej swobody człowieka, tak nie-
skrępowanych ruchów ludzkiego ciała nie spotykamy na fryzie i szczycie Parte-
nonu ani na rzymskich płaskorzeźbach. Rafaelowskie postacie zachowują się
naturalnie: jedne słuchają z zainteresowaniem jakiegoś mówcy, inne zatopiły się
w rozmyślaniach, tworząc juz to grupy, juz to pozostając w odosobnieniu. Ukazane
w różnych postawach, półsiedząco lub półleząco, kłaniają się i gestykulują.
Plafon Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej wyraża triumf twórczej siły i woli
ludzkiej; Szkoła Ateńska Rafaela — to pieśń ku czci samoświadomości człowieka
i jasności jego umysłu.
Piękny sen o złotym wieku przeniósł Rafaela do Aten i na Parnas, zwrócił się ku
starożytności i przybrał postać spokojnej, filozoficznej rozmowy. Na tę niejako
zmartwychwstałą starożytność patrzą jednak oczy człowieka nowej epoki, który
w rozważaniach swych zdecydowanie zdąża do celu. W przeciwieństwie do
spokojnych scen przedstawionych na antycznych płaskorzeźbach, akcja Szkoły
Ateńskiej, podobnie jak i Ostatniej Wieczerzy Leonarda, przeniesiona została do
pomieszczenia zamkniętego, zakończonego daleką perspektywą. Także i tu
przejawia się pęd ku nieskończoności, lecz w katedrze gotyckiej bezkres wypro-
wadza się z realnego świata, podczas gdy u Rafaela dal wiąże się ściśle z na
wskroś konkretną plastyką pierwszego planu.



Rafael, ukazując swą utopię w perspektywie na ścianie, wzmocni) jej plastyczność
architektonicznym obramowaniem. Odległe tuki, zamykające perspektywę Szkoły
Ateńskiej, mają odpowiednik w rzeczywistym tuku na pierwszym planie, który
ów fresk obejmuje. Nie znaczy to, ze Rafael wywotat lub wywołać zamierzał
optyczne złudzenie, w każdym razie bryły postaci wydają się jednak tak uwy-
puklone, jakby naprawdę występowały ze ściany i wypełniały salę. Dzięki temu
Stanza delia Segnatura daje podobnie pełne i wspaniałe wrażenie, co układ
dziedzińca Belvedere. Godna szczególnej uwagi jest czytelna harmonia panu-
jąca we freskach Rafaela; w Dyspucie, zarówno jak w Parnasie i w Szkole Ateńskiej,
bryły są doskonale do siebie nawzajem dostosowane, a wielofigurowe grupy
przepaja miękki rytm. Nigdzie nie natrafiamy na ostre brzegi płaszczyzn lub
twarde linie konturów. Wielkie znaczenie ma tez okrągła rama; określa ona
rytmikę całego fresku. Rafael uwazat, ze koło, dzięki swej zwartości i zamknięciu,
wywiera na nas szczególne wrażenie. Koła i półkola, jako kształty spokojne i naj-
doskonalsze, spotykamy u Rafaela nieustannie: w jego tondach, w prowadzeniu
łuków i w układzie grup.
Na szkicu Rafaela do fresku Pożar Borgo widzimy kształty siłą i wymową dorów-
nujące niemal pracom Michała Anioła. Figura kobiety z dzbanami rysuje się wy-
raźnie poprzez fałdy szat, a przy tym jest miękko wymodelowana i zaokrąglona.
Owalne dzbany odpowiadają poszczególnym partiom ciała i odzieży. Kobieta,
wyprężona pod dźwiganym ciężarem, z całej siły stawia opór wiatrowi, który wy-
dyma jej szatę i tym wyraźniej pozwala dostrzec jej mocne kształty. Podczas po-
bytu Rafaela w Rzymie uległ zmianie jego ideał kobiety: stając się pełniejsza,
postać jej straciła nieco na uroku, jakim przepojone były młodzieńcze dzieła
artysty. Wielkość człowieka i jego dynamizm występują w późniejszych Rafaelo-
wych wizerunkach kobiecych wyraźniej niz w sztuce antycznej. W rysunkach
stosował Rafael równoległe kreskowanie płaszczyzn obok gęstego cieniowania,
a gdzieniegdzie zaznaczał kontury swobodnie wijącymi się liniami. Klarowny,
niemal architektoniczny podział form w połączeniu z ruchliwością linii dobitnie
świadczy o swobodzie, z jaką artysta prowadził ołówek.
Około 1513 roku namalował Rafael Madonnę Sykstyńską, nazwaną tak od imienia
klęczącego przed nią papieża. Artysta zapragnął tu stworzyć wyobrażenie wzniosłe
i wspaniałe, a zarazem uchwytne i bliskie ludzkiemu sercu. Młoda kobieta,
spoglądająca szczerze i ufnie, z serdeczną troskliwością podtrzymuje dzieciątko
0 zalęknionych oczkach. Madonna stąpa lekko — na pół idzie, na pół unosi się
na chmurach; czule tuląc synka do siebie, jednocześnie pokazuje go z macie-
rzyńską dumą.
Szeroko, az po skraj obrazu rozchylona zasłona oddziela od widza tę scenę,
którą Puszkin nazwał „wizją czystego piękna". Dwoje ludzi, szczęśliwych świad-
ków wydarzenia, pośredniczy tu pomiędzy mieszkańcami nieba i ziemianami:
papież Sykstus, przybrany w kapłańskie szaty, z ręką złożoną na piersi, kieruje
wzrok ku Marii — a drugą ręką, wyciągniętą, ściąga jej uwagę na ludzkość. Młoda
kobieta — to Barbara, która odwraca twarz ze spuszczonymi oczami, jakby olśnio-
na całym tym pięknem. Na dole, na samym brzegu obrazu, dwaj mali skrzydlaci
1 pyzaci chłopcy przywodzą na myśl antycznego Amora: z niedziecięcą powagą
wznoszą oczy ku niebu, przejęci dostojeństwem świętego miejsca.

Narodziny Wenus Botticellego przedstawiały ten sam temat, mianowicie pojawie-
nie się doskonałości na ziemi. Starożytni mówili o teofanii, gdy któryś z bogów
ukazywał się ludziom, oślepiał zachwytem ich oczy i, nieosiągalny, powracał na
Olimp. U Rafaela teofania przybiera postać macierzyństwa, które juz całe średnio-
wiecze otaczało niezmierną czcią. Motyw objawienia się piękności jest w tej
wersji traktowany bardziej emocjonalnie, przybliżony do świata ludzi. Przybierając
krew i ciało człowiecze, uwydatnia zarazem tragizm ludzkiego żywota. Rafael
obraz Madonny połączył z uwielbieniem pięknej kobiety, z kultem, który tak żarli-
wie uprawiali poeci XVI wieku, a zwłaszcza współczesny Rafaelowi — Bembo,
naśladowca Petrarki:

„Tyś, pani, duszę moją rozjaśniła,
Na skrzydłach w niebo uniosłaś mnie ninie
I sama także mieszkasz na wyżynie
A słowom moim świętą dajesz siłę."

Postać Madonny Sykstyńskiej stoi i unosi się jednocześnie, a przy tym jeszcze
się wydaje, ze posuwa się lekko do przodu. Papież zwrócony jest ku Marii, lecz
jedno ramię wyciąga ku widzom. Tiara, jak umieszczona w rogu obrazu martwa
natura, jest w całej tej kompozycji jedynym punktem stałym. Barbara ma oczy
spuszczone, lecz ręka na piersi kieruje się ku górze. W opisanym układzie powstaje
wrażenie ledwo uchwytnego okiem, a przecież wyczuwalnego ruchu, który
wszystkie postacie wiąże w jeden owal. Przy całej plastyczności figury tak zo-
stały rozmieszczone na różnych planach, ze żadna nie jest zasłonięta. Zdają się
płynąć w chmurach, jakby ciała ich były pozbawione ciężaru, niczym na płaskim
reliefie, prawie jak w malarstwie antycznym. Właściwe Rafaelowi wyczucie linii
konturów jest tu również bardzo widoczne. Uczłowieczenie ideału, wyraźnie
ziemski rodowód wzniosłego, lecz urealnionego piękna, tchnie w tym obrazie
niezwykłym urokiem. W jednym z listów do hrabiego Castiglione pisał Rafael
o „idei piękna kobiecego": doszedł do niej w wyniku bezpośredniej obserwacji
świata.
Dzięki żywemu stosunkowi do rzeczywistości stał się Rafael jednym z najlepszych
szesnastowiecznych portrecistów. Osiągnął w tej dziedzinie niezrównane mi-
strzostwo, wypływające nie tylko z wrażliwego zmysłu obserwacji, lecz także z głę-
bokiego poczucia ludzkiej godności. W XV wieku malowano portrety raczej
oschłe, ograniczano się do odtwarzania zewnętrznego wyglądu postaci; Rafael
natomiast, podkreślając najważniejsze cechy charakteru swych modeli, uzyski-
wał na wskroś szlachetny obraz ludzkiej osobowości. Poczet Rafaelowych portre-
tów przedstawia się nader interesująco: zatopiony w myślach, żądny władzy pa-
piez Juliusz II, dumny kardynał Alidosi w czerwonej sutannie, gruby, wypielęgno-
wany papież Leon X i sympatyczny Castiglione, nie skrępowany dworską ety-
kietą. Ostatni z wymienionych wizerunków zasługuje na szczególną uwagę.
Kompozycją przypomina Giocondę i utrzymany jest w szaro-zółtej gamie barw,
wykwintnej i oszczędnej.
W Pinakotece Watykanu znajduje się namalowana przez Rafaela w 1505 r.
Koronacja Matki Boskiej obok późniejszego Przemienienia Pańskiego (1519 —
—1520). Przy porównaniu tych dzieł stwierdzamy, iz wielkie swe mistrzostwo



uzyskał Rafael w Rzymie kosztem świeżości i wdzięku twórczości młodzieńczej,
kosztem subtelnego liryzmu i pogodnych w nastroju tonacji.
Rafael umarł w wieku lat trzydziestu siedmiu i w twórczości jego nie zdążyły jeszcze
wystąpić oznaki rezygnacji z podstawowych zasad szczytowej epoki renesansu.
Na początku XVI wieku pojawiły się tendencje artystyczne, wynikające z cało-
kształtu procesu dziejowego. Uczeni dopatrują się tu związku z długim szeregiem
zjawisk z historii powszechnej, upadkiem republik miejskich i umocnieniem się
nowego typu monarchii w zachodniej Europie, przesunięciem ośrodków handlo-
wych na północ i rozwojem handlu światowego, w którym Włochy zajmują
juz teraz miejsce drugorzędne. Współcześni przyjmowali, ze o zakończeniu hu-
manizmu zadecydowało „Sacco di Roma", czyli splądrowanie Rzymu przez na-
cierających z Północy landsknechtów niemieckiego cesarza Karola V (1527).
Wkrótce po tym wydarzeniu, z okazji którego przypominano spustoszenie starego
Rzymu przez barbarzyńców, wybuchło we Florencji powstanie republikanów
przeciw popieranym przez Habsburgów Medyceuszom. Nastroje ówczesne uwi-
doczniły się w twórczości Michała Anioła, przede wszystkim w słynnym gro-
bowcu Medyceuszów (1520—1534).

Według programu obejmującego konstrukcję architektoniczną wraz z wystrojem,
owa nagrobna kaplica symbolizować miała, podobnie jak i Kaplica Sykstyńska,
kolejne etapy ludzkiego życia. Zagadnienie zarysowało się tu przeciwnie niz
w przypadku mauzoleum Juliusza, które artysta chciał przepoić wiarą w nieśmier-
telność bohatera. Przedwczesna śmierć Lorenza i Giuliana Medicich, po których
spodziewano się, ze uratują Włochy przed obcymi, spowodowała, iz Michał
Anioł postanowi) wyrazić smutek rozczarowania oraz ideę przemijalności wszy-
stkich spraw ziemskich. Genialny artysta, bojownik o wolność Florencji, musiał
podporządkować się zwycięzcy — nie poskromił jednak swej goryczy ani obu-
rzenia. Nie darmo tez później włoży w usta swej „Nocy" życzenie pozostania
kamieniem, ,,dopóki hańba i troski nie znikną na ziemi". Sam powie z głębokim
zniechęceniem:

,,W takiej niewoli i w takiej udręce
W zwodnych nadziejach, w zagrożeniu duszy
Wykuwać oto mam boskie postaci!"

Na grobowcach z XV wieku postacie śpią snem spokojnym, natomiast w mauzo-
leum Medyceuszów zmarli przedstawieni zostali w niszach w pozycji siedzącej:
gotów do czynu Giuliano i pogrążony w zadumie Lorenzo. Poniżej, na sarkofa-
gach, spoczywają w pełnych napięcia postawach alegorie czterech pór dnia.
Architektura kaplicy Medyceuszów sprawia wrażenie niespokojne. Jej wnętrze
ukształtowane zostało na wzór przypominającego studnię dziedzińca, ujętego
dwiema okazałymi fasadami. Stosunkowo niewielkim sarkofagom przeciwsta-
wione zostały duże, ślepe okna w górnej partii kaplicy. Pary pilastrów całkowicie
wypełniają ich ramy i powstaje przez to złudzenie, ze okna się zwężają. Pilastry
są mocno wystające, prawie się nie łączą z gzymsem i nie są tak swobodnie
ukształtowane, jak półkolumny Bramantego. Nad ślepymi oknami znajdują się
łukowate frontony, którym odpowiadają w attyce girlandy. W każdej części gro-
bowca zauważyć można odstępstwa od tradycyjnych form i typów architekto-

nicznych. Mamy tu do czynienia z partiami wystającymi i cofniętymi, z wielekroć
załamanymi gzymsami, z podwojeniem niektórych elementów. Kaplicą rządzi
jednocześnie ruch i skostnienie, napięcie i stagnacja. Nie ma ani jednej formy
architektonicznej, która by nie zderzała się z inną, wywołując wrażenie sprzecz-
ności i opozycji. W przeciwieństwie do plafonu Kaplicy Sykstyńskiej w architek-
turze kaplicy Medyceuszów panuje dysonans.
Kaplica Medyceuszów jest ważnym etapem w rozwoju wzajemnych stosunków
rzeźby i architektury. W starożytności umieszczane na szczycie postaci wiązały
się z budowlą w sposób organiczny, w gotyku rzeźby niejako obrastały architekturę.
W wieku XV posągi ustawiano w niszach, które stanowiły ich naturalne przestrzen-
ne otoczenie. W kaplicy Medyceuszów posągi tworzą dwie grupy w kształcie
stożków. W wierzchołkach owych piramid znajdują się postacie książąt umieszczo-
ne w niszach, lecz nieco z nich występujące. Bardziej jeszcze wysuwają się do
przodu alegorie pór dnia, zbyt wielkie w stosunku do sarkofagów: odnosimy wra-
żenie, iz bez przerwy muszą czuwać, aby się z nich nie ześliznąć. Dlatego leżą płasko
w bezruchu i nie mogą rozprostować członków. Poprzednio widzieliśmy, ze i posąg
umierającego niewolnika jest niemal pozbawiony życia, lecz jego ciało tchnie
niezmozoną siłą. Tutaj przeciwnie: potężne ciała z kaplicy Medyceuszów wyglą-
dają tak, jakby siły je opuściły. W niespokojnym śnie spoczywa Noc, udręczona
straszliwymi widziadłami.
Podobnego rodzaju napięcie spotykamy i w innych dziełach Michała Anioła.
Przebudowany przezeń plac Kapitolu, z ustawionym pośrodku starożytnym po-
sągiem Marka Aureliusza na koniu, wydaje się ściśnięty pomiędzy stojącymi po
bokach pałacami o wielkich, łączących oba piętra kolumnach (rozpoczęcie bu-
dowy 1546). Na ścianie ołtarzowej w Kaplicy Sykstyńskiej namalowały artysta
olbrzymi fresk Sądu Ostatecznego (1534—1541). Zmartwychwstali ludzie prze-
jawiają zdumienie i niepokój, jakby chcieli zaatakować gniewnego Boga, który
podniesioną ręką daremnie usiłuje ich powstrzymać. Ciała sprawiedliwych i grze-
szników, wstępujących do nieba, zbawionych i spadających do piekła potępień-
ców, splatają się w jeden olbrzymi wieniec, dając świadectwo nieuchronności
losu, jaki przeznaczony jest każdemu człowiekowi.
W starości zaczął Michał Anio) wątpić w ideały swych lat młodzieńczych; w jednym
z sonetów mówi, ze chciałby juz zerwać ze sztuką i oddać się kornej pobożności.
Jednakowoż az do śmierci nie wypuścił dłuta z ręki.
W różnych okresach swego długiego żywota Michał Anioł podejmował wielo-
krotnie ogromne przedsięwzięcia artystyczne. W postaciach ludzkich usiłował
wyrazić tak niebywałe duchowe napięcie i tak potężne wybuchy namiętności,
?e juz ani temperamentem, ani artystycznym wyczuciem nie mógł zapobiec
wrażeniu jakiejś udręki, jakiegoś gwałtu zadanego kamiennemu tworzywu. Stąd
doskonałość jego sztuki, powstałej w tak okropnej męce, wydaje się na swój
sposób okrutna (terribilita). Widoczne to jest zwłaszcza wtedy, gdy artysta dąży
do opracowania szczególnie nieskazitelnej formy (posąg Chrystusa w Santa
Maria sopra Minerva, Rzym) albo każe swoim postaciom przybierać niezwyczajnie
trudne pozy (Geniusz zwycięstwa, Florencja, Palazzo Vecchio).
Najlepsze, najdoskonalsze dzieła Michała Anioła powstawały wówczas, gdy
niemożność wykonania całości podjętego zadania nie wytrącała artysty z duchowej



równowagi, gdy żarliwe umiłowanie ideałów nie tłumiło w nim poczucia ziem-
skiej rzeczywistości i umiaru. Twórcze siły nie opuściły go do końca życia i właś-
nie w ostatnim okresie twórczości osiągał nieraz przy nader powściągliwej obróbce
kamienia wspaniałe efekty i niesłychaną siłę wyrazu.
Zdjęcie z krzyża należy juz do późnych dzieł Michała Anioła. Potężne bryły nie-
zupełnie zdołały się tu wyzwolić ze skrywającego je kamienia — miejscami tkwią
jeszcze w nieociosanej materii, której surowa pierwotność potęguje masywność
wykutych postaci. Skurczone ciało Chrystusa nie jest już tak dynamiczne, jak
u bohaterów wcześniejszych rzeźb Michała Anioła, lecz grupa, związana rytmem
opadających linii i zwartością kamiennego bloku, jest pełna siły. Składa się tylko
z trzech postaci: martwy Chrystus o muskularnym, pięknie wymodelowanym
ciele, pochylona nad nim i silną ręką go podtrzymująca, ukryta w cieniu Maria
i młoda, jedyna z całej grupy zwrócona ku widzowi Magdalena. Oszczędnymi
środkami odtworzona tu została tragedia ludzkiego bólu i współczucia. Macie-
rzyństwo cierpiące wyraża uczucie w tym samym stopniu ogólnoludzkie, co
szczęśliwe macierzyństwo u Rafaela. W nie dokończonej Pięcie Rondanini
(Mediolan, Castello Sforzesco) wyrazem najwyższego uduchowienia jest kontakt
między martwym ciałem Chrystusa i schylającą się nad nim Matką Boską.
Obie figury zdają się unosić w powietrzu. Odsłaniają się tu głębie istoty ludzkiej
i jej natury w stopniu, jaki był dostępny jedynie niewielu artystom renesansu.
Dzieło to zaliczyć należy bezspornie do późniejszego okresu twórczości Michała
Anioła.
W wieku podeszłym zajmował się Michał Anioł głównie kościołem Św. Piotra,
który po śmierci Bramantego stał nie dokończony (rozpoczęcie budowy 1546).
Wbrew propozycjom niektórych następców Bramantego Michał Anioł opowie-
dział się za konstrukcją centralną — lecz przewidywane przez Bramantego spo-
kojne zrównoważenie mas uległo u niego przekształceniu w pełną napięcia do-
minację kopuły nad połączonymi z nią małymi kopułkami. Związał obydwie dolne
kondygnacje wielkim układem kolumnowym, odpowiadającym potężnej kopule,
a trzecie piętro uzyskało znaczenie ciężkiej attyki. Kopuła jest nieco podciągnięta
wzwyż, żebrowania mocno uwydatnione, pary kolumn dzielące bęben wyglądają
jak nabrzmiewające mięśnie budowli.
Wschodnia partia kościoła dotychczas zachowała swój wspaniały kształt, jaki
jej nadał Michał Anioł. Pełen napięcia dysonans, by nie rzec kakofonia, kaplicy
Medyceuszów ustąpił tu miejsca kompozycji elementów strzelających wzwyż
potężnym lotem — obrazowi wielkiego duchowego uniesienia. Sylweta kopuły
kościoła Sw. Piotra panuje nad panoramą Rzymu. Wzorowali się na niej artyści
z XVII i XVIII wieku — podobnie zresztą i wiele innych architektonicznych roz-
wiązań Michała Anioła przejętych zostało przez późniejsze pokolenia. Nikt po
nim nie osiągnął juz jednak tak potężnej koncentracji. Michał Anioł, który był
świadkiem głębokich przeobrażeń w artystycznym rozwoju Włoch i przeżył całe
współczesne pokolenie, az do końca pozostał człowiekiem z całej swej istoty
renesansowym.
W późnym okresie twórczości stał się Michał Anioł namiętnym zwolennikiem
neoplatonizmu. Przy całej szczerości tych poglądów nie mógł artysta poskromić
ani siły własnej osobowości, ani wspomnianej terribilita, ani swej zmysłowej ar-
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Głowa kobiety,
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34. Donato Bramante, Zakrystia kościoła Sta Maria presso S. Satiro, Mediolan
35. Donato Bramante, Tempietto przy S. Piętro in Montorio, Rzym



37. Donato Bramante, Dziedziniec klasztoru Sta Maria delia Pace, Rzym

36. Michelangelo Buonarroti, Kościół Sw. Piotra od strony wschodniej, Rzym



38. Michelangelo Buonarroti, Umierający niewolnik, fragment
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40. Michelangelo Buonarroti,
Stworzenie Adama,
fragment fresku
41. Michelangelo Buonarroti,
Głowa młodzieńca, fragment
fresku „Stworzenie Adama"

42. Michelangelo Buonarroti, Prorok Jeremiasz, fresk



43. Rafael, Głowa Marii, fragment „Zaślubin Marii"

44. Rafael, Św. Jerzy



45. Rafael,
Kobieta z dzbanami,
szkic sangwiną
do fresku „Pożar Borgo

46. Rafael, Madonna Sykstyńska



47. Rafael, Parnas i Szkoła Ateńska, fresk

48. Michelangelo Buonarroti, Grobowiec Giuliana Medic



49. Michelangelo Buonarroti, Głowa niewolnika

50. Michelangelo Buonarroti, Zdjęcie z krzyża, tzw. Pięta Palestrina



51. Giorgione, Śpiąca Wenus

52. Paolo Veronese, Uczta w domu Lewiego

53. Andrea Palladio,
Villa Rotonda, Vicenza

54. Andrea Palladio,
Loggia del Capitanio,

obecnie Palazzo Comunale,
Vicenza



55. Tycjan, Porwanie Europy, fragment 56. Tycjan, Portret Ippolita Riminaldiego



57. Tycjan, Cierniem koronowanie

tystycznej wyobraźni, które nie chciały się pogodzić ze światem czystych idei.
Ceniąc więc niezmiernie neoplatończyków florenckich Marsilia Ficino i Pica delia
Mirandolę, jako artysta zasadnicze znaczenie przywiązywał do przykładu Masaccia
i Donatella. Michał Anioł był pierwszym spośród wielkich artystów, którzy musieli
prowadzić nieustanną walkę z własnymi wewnętrznymi sprzecznościami.

Podczas gdy całe Włochy pogrążały się stopniowo w mrokach reakcji, w Wenecji
nadal życie zachowywało renesansowe formy. Handel wprawdzie i tu podupadł,
lecz nagromadzone bogactwa były w XVI wieku wciąż jeszcze tak wielkie, iż
arystokracja wenecka mogła beztrosko korzystać z uciech świata, jak to jej przez
dwa stulecia zalecali humaniści. Przez całe XVI stulecie panowała w Wenecji
wolność religijnych praktyk, rozwijały się szkoły i sztuka drukarska. Życie toczyło
się w Wenecji jawnie; Wenecjanie lubili wspaniałe festyny ludowe i organizowali
je często na największym w mieście placu przed katedrą Św. Marka. Wenecjanki
słynęły z zamiłowania do pięknych, jaskrawych szat, farbowały włosy na kolor
jasnozłocisty i ceniły sobie nieskrępowaną swobodę obyczajów. Nie brakło więc
atmosfery dla rozwoju świetnej, radośnie witalnej, barwnej sztuki. Dzięki swym
kolorystycznym tradycjom szesnastowieczne malarstwo weneckie zajęło wy-
bitne miejsce we Włoszech i w całej Europie. Własne, oryginalne oblicze posiadała
również wenecka muzyka wokalna i instrumentalna, a literacka twórczość Aretina,
jego dramatyczne sceny rodzajowe tchną afirmacją życia i świata. Taką samą
afirmację wyrażały dzieła wielkich malarzy weneckich, przede wszystkim Giorgiona
i Tycjana.
Postać przedwcześnie zmarłego Giorgiona (ok. 1478—1510), pierwszego wiel-
kiego malarza weneckiego w XVI wieku, pozostała po dzień dzisiejszy tajemnicza;
mamy o nim nader skąpe i niepełne wiadomości. Jego Madonna w Castelfranco
(1504) jest subtelna i rozmarzona, różniąc się wielce od prostodusznych, gładko
uczesanych Madonn i urodziwych świętych Giovanniego Belliniego. Oryginalna
indywidualność Giorgiona przejawia się jeszcze dobitniej w obrazach nie opar-
tych na żadnym określonym temacie lub znanej fabule literackiej. Te właśnie ma-
lowidła, nie związane bezpośrednio z jakąkolwiek legendą kościelną, życiem co-
dziennym lub z historią, rozpoczynają nowy etap rozwoju malarstwa.
Obraz Burza (ok. 1506—1508, Wenecja, Akademia) przedstawia jakieś dalekie
miasto, zasnute chmurami niebo i dwa gęsto pokryte liśćmi drzewa; na wzgórzu
siedzi półnaga karmiąca kobieta, nieco dalej stoi smukły wojownik z halabardą.
W Koncercie wiejskim z Luwru (ok. 1508—1510) obok dwóch lutnistów kobieta
o bujnym, obnażonym ciele czerpie wodę ze studni, a w oddali malują się okrągłe
korony drzew. Co oznaczają te na pół rozebrane postacie i ci wyelegantowani kawa-
lerowie? Co ich łączy? Może sam artysta nie umiałby tego wytłumaczyć. A jednak
kontrasty te przywodzą niejasno na myśl jakieś rzeczy juz oglądane albo zasły-
szane. Giorgione budzi w duszy widza struny, jakie przed nim potrącał chyba
tylko Giovanni Bellini.
Obrazy Giorgiona nasuwają porównanie z subtelną symfonią, której głęboki,
ludzki sens trudno jednak oddać słowami. Walter Pater powiada, ze Giorgione
przez całe życie uważnie się wsłuchiwał w nieznajome tony. Dzięki miękkim przej-
ściom od błękitu do zieleni, od zieleni do barwy oliwki, od żółci do malinowej



czerwieni obrazy jego migocą oryginalnym bogactwem kolorów. Sztuka Gior-
giona polega na czułym stopniowaniu i przechodzeniu jednych barwnych tonacji
w inne, nie stosowane dotychczas przez dawniejszych malarzy, nawet przez
Belliniego. Co najwyżej moglibyśmy je spotykać w dziełach późnego antyku i na
niektórych miniaturach bizantyjskich.

I Najdojrzalszym dziełem, jakie stworzył Giorgione, jest jego słynna Śpiąca Wenus.
Obraz ten został wprawdzie dokończony przez Tycjana, lecz wykazuje niezaprze-
czalne cechy malarstwa Giorgiona. Pomijając nie istniejącego już dziś Amora,
brak tu wszelkich atrybutów bogini, jakie towarzyszą pojawieniu się Wenery na

i obrazie Botticellego. Widzimy jedynie piękne i delikatne ciało śpiącej kobiety
na tle wdzięcznego krajobrazu. Spokój snu łączy się ze spokojem wieczornego
pejzażu w niemal muzycznej harmonii kształtów i barw. Płynne linie miękko za-
okrąglonego ciała bogini i złoty ton tego ciała powracają słabym echem w fa-
listych zarysach dalekich pagórków i w chmurach, oświetlonych zachodzącym
słońcem.

W historii sztuki niełatwo przyjdzie nam znaleźć wizerunek kobiety dorównujący
pięknością owej Wenus Giorgiona. Od prehistorii aż po Bouchera lub dziewiętna-
stowiecznych mistrzów malarstwa w nagich postaciach kobiecych dostrzec
możemy zawsze w sposób bardziej lub mniej wyczuwalny pierwiastek zmysłowy,
pojmowanie ciała jako przedmiotu żądzy. W sztuce rzymskiej i w Bizancjum uka-
zywano kobiety jako władczynie bądź też, jak w Tanagrze, w malarstwie Nider-
landczyków i u Chardina — jako gospodynie, służące bądź damy z arystokracji.
Niekiedy pojawiają się jako senne widzenia lub przedmiot czci, na przykład Laura
w poezji Petrarki. Ale jedynie w Wenus Giorgiona znajdziemy tak rzadkie i szczę-
śliwe połączenie zmysłowej, witalnej nagości z wzniosłą czystością. Nawet
Tycjanowi nie zawsze udawało się osiągnąć zespolenie obu tych cech.
Po śmierci Giorgiona najwybitniejszym artystą weneckim stał się Tycjan
(1485/90—1576). Twórczość jego wypełnia niemal całe XVI stulecie. Los
obdarował go sędziwym wiekiem i radością życia wypełnionego niestrudzoną,
obfitującą w sukcesy pracą. Sława Tycjana rozprzestrzeniła się po całej Europie.
Książęta zabiegali o jego przychylność, a cesarz Karol V, potężny władca owej
epoki, zaliczał się do jego wielbicieli. Tycjan utrzymywał bliskie stosunki z możnymi
tego świata, lecz zachował wewnętrzną niezależność; przedstawiciele władzy
cenili w nim przede wszystkim artystę, mniej interesując się człowiekiem. Tragedie
Michała Anioła zostały Tycjanowi oszczędzone — a przecież pod koniec spo-
kojnego życia potrafił swym genialnym umysłem dostrzec głęboko sięgające
sprzeczności, nurtujące współczesną mu rzeczywistość.
Twórczość Tycjana z pierwszych dwudziestu pięciu lat XVI wieku przenika po-
godna atmosfera. Jego Madonny z pyzatymi Dzieciątkami wydają się bardziej
zmysłowe niz uczuciowe i niewinne Madonny Belliniego. W Bachanaliach,
niczym we „Śnie nocy letniej" Szekspira, szaleją nie hamowane namiętności
i żywiołowa radość. Widzimy rozbrykane, swawolne amorki, zgiełk, tańce i piękne
kobiety o bujnych kształtach. Dwa najwybitniejsze obrazy z tego okresu to
Miłość ziemska i miłość niebiańska (ok. 1512—1515, Rzym, Galeria Borghese)
i nieco późniejszy Bachus i Ariadna (1523, Londyn, National Gallery). Postacie
w tych dziełach są żywsze niż w pracach Giorgiona, malowane są również gęstszy-

mi i świetlistszymi barwami. Na wielkim ołtarzu Wniebowzięcie (Assunta, 1516 —
—1518; Wenecja, Santa Maria degli Frari) silni apostołowie z tą samą namiętnością
wyciągają ramiona ku ulatującej w niebo Matce Boskiej, z jaką postać Bachusa
biegnie ku Ariadnie. W okresie tym Tycjan rozmieszcza postaci jeszcze na jednym
planie, ale juz w takich obrazach jak Madonna rodziny Pesaro (1519—1526)
odchodzi śmiało od zasad symetrii—śmielej niż artyści średniowieczni.
W latach dwudziestych skrystalizowały się zdolności Tycjana jako portrecisty.
Szereg jego portretów rozpoczyna Mężczyzna z rękawiczką (ok. 1510—1520,
Luwr) i Tommaso Mosti (ok. 1520, Palazzo Pitti).
Do godnych uwagi prac Tycjana należy w tej dziedzinie wizerunek Ippolito
Riminaldiego. We włoskich portretach z tego okresu przezwyciężono już koniecz-
ność naturalistycznego odtwarzania rysów twarzy. Tycjan starał się scharaktery-
zować modela nie odchodząc od prawdy: twarz i zachowanie portretowanego
wyrażały jego społeczną godność oraz wartość wewnętrzną. Arystokratyczna po-
stać Riminaldiego, ubrana w czarne szaty z białymi mankietami i złotym łańcuchem,
odcina się w całej wielkości od ciemnego tła. Jego blada, jakby losem napiętno-
wana twarz, obramowana lokami włosów i szpakowatą brodą, z gorączkowo
błyszczącymi oczami wyrażającymi skrywaną troskę, przypomina młodszą o pół
wieku postać Hamleta i jego walkę z wrogim otoczeniem o prawa człowieka
do szczęśliwego życia. Patrząc w twarze Tycjanowskich modeli odczytać możemy
ich bogate życie wewnętrzne, przy czym Tycjan obserwuje ich z niczym nie
zmąconą przenikliwością. Spojrzenie Riminaldiego jest czyste i otwarte, cała
postać ujmuje szczerą naturalnością. Z łatwością odczytujemy wewnętrzną
treść portretów malowanych przez Tycjana, nie emanuje z nich mroczna tajem-
niczość, tak charakterystyczna dla niektórych wizerunków siedemnastowiecznych.
Odpowiadają temu również środki artystyczne Tycjana: ogarniał on swego modela
jednym spojrzeniem i charakteryzował go według cech najważniejszych. W portre-
cie Riminaldiego ciemny płaszcz kontrastuje z okoloną białym kołnierzem bladą
twarzą i bladymi rękami w białych mankietach.
Tycjan doczekał się rządów absolutnych w Italii i innych krajach zachodniej Europy.
Od książąt, królów, a także od cesarza otrzymywał wiele zamówień. W jego wi-
zerunkach dostojników państwowych, przywódców wojskowych i regentów
wierna charakterystyka i głębia psychologiczna łączą się z reprezentacyjnością
podkreślającą godność portretowanego. Posłuszny był w tym względzie wska-
zaniom humanistów, którzy w wielkich ludziach antyku cenili nie tylko mądrość,
smak artystyczny i swobodę umysłu, lecz także ich cnoty obywatelskie i zrozu-
mienie zagadnień państwowych.
Widzimy oto sędziwych, roztropnych dożów o orlim spojrzeniu, ubranych w ry-
cerskie zbroje, książąt o energicznych twarzach, z buławą marszałkowską w dłoni.
Wymienimy tu portrety Piera Luigi Farnese (Neapol), eleganckiego i dwornego
króla Franciszka I (Luwr) lub żądnego władzy intryganta — papieża Pawła III
(Neapol). Tycjan kilkakrotnie malował Karola V. Na portrecie monachijskim cesarz
siedzi w czarnej odzieży w fotelu, jakby uwięziony jakąś chorobą. W Prado znaj-
duje się portret konny Karola V, na własne życzenie odtworzonego w tych sa-
mych szatach, jakie nosił na polu bitwy. Na karym koniu wyjeżdża Karol V z ciem-
nego lasu na polanę oświetloną zachodzącym słońcem — obraz ten łączy wier-



ność historyczną z subtelną poezją. Róże czapraka i cugli, złoto uprzęży i ozdoby
zbroi tworzą wraz z odcieniami nieba i pejzażu barwną, bogatą harmonię. Tycjan,
któremu obca była ceremonialna rezerwa późniejszych portretów dworskich,
ukazał tu najpotężniejszego władcę Europy pod postacią rycerskiego bohatera
z baśni wśród przepięknej przyrody.

W połowie stulecia Tycjan znalazł się u szczytu twórczych sił. Naiwna radość
jego wcześniejszych obrazów ustępuje obecnie miejsca głębszemu wniknięciu
w zagadnienia życia, w tak nierozerwalnie między sobą związane przejawy materii

1 i ducha. Wenus Giorgiona ma urok czystej naiwności, niczym marzenie wkracza-
5 jącego w życie młodzieńca, natomiast Porwanie Europy Tycjana wyraża większe

doświadczenie i bardziej tragiczne pojmowanie świata. Postać prężącej się Europy
wydaje się lubieżna, niemal bezwstydna, ogarnięta namiętnością silną i wszech-
mocną, jaką spotykaliśmy w niektórych rzeźbach Michała Anioła. Pokryte gęstymi
chmurami niebo, wzburzone, pianą okryte morze, Zeus pod postacią byka z obró-
conym ku widzowi wymownym spojrzeniem — wszystko świadczy o tym, że
pod bachiczną zmysłowością artysta dostrzegał głęboko ukryte wewnętrzne siły
życia. Daleki od beztroskiej prostoduszności antycznych wzorów, wyprzedza

I Tycjan swoim malarstwem mitologicznym dramat klasycznej nocy Walpurgii,
stworzonej przez Goethego pod wpływem dzieł włoskich malarzy.
Barwność świata i jego bogactwo, tak interesujące artystę, mógł Tycjan wyrazić
w sztuce jedynie dzięki wieloletnim doświadczeniom warsztatowym. Zazwyczaj
mistrz zaznaczał najpierw na czerwonym tle tylko główne zarysy kompozycji
i postaci. Podmalowanie uważane było przez współczesnych malarzy za proces
całkowicie samodzielny. Miało ono stanowić podłoże dla kompozycji i nadać
plastyczność kształtom. Na podmalowane tło z kolei nakładał Tycjan warstwę
farby, którą rozcierał palcami, aby za pomocą półtonów zharmonizować ze sobą
poszczególne barwne plamy. Z wolna z ciemnego tła, podobnie jak u Michała
Anioła — z marmurowego bloku, wyrastały ciała. Często poprzez roztartą farbę
dostrzec można grubą fakturę płótna, a grudki farby lśnią niczym mozaika. Pod
względem mistrzostwa warsztatu góruje Tycjan nad wielkimi malarzami XVII
wieku. I choć malował z taką swobodą, forma w jego dziełach jest zawsze silnie
zaznaczona pociągnięciami pędzla i pod tym względem jego następcy nie mogli
mu dorównać.

W ostatnim okresie swojej twórczości, w trzecim ćwierćwieczu cinquecenta,
zajmował się Tycjan głównie ukazywaniem cierpień ludzkich. Namalował Cier-
niem koronowanie. Niesienie krzyża. Męczeństwo św. Wawrzyńca, Męczeństwo
św. Sebastiana oraz Opłakiwanie. Życie, początkowo robiące na nim wrażenie
beztroskiego festynu, obecnie ukazywało się od swej ciemnej strony. Nie oznacza
to jednak, że Tycjan odwrócił się był od rzeczywistości i utracił wiarę w jej sens
i piękno, tylko, podobnie jak dawni Grecy, poprzez bachanalie doszedł do zro-
zumienia tragicznego sensu istnienia. W tym samym czasie zbudziło się u poetów
włoskich zainteresowanie antyczną tragedią.
Monachijskie Cierniem koronowanie stanowi u tego wielkiego artysty szczęśliwą
próbę ukazania we własnym malarstwie swego światopoglądu i mądrości, jaką
z wiekiem uzyskał. Decydujący dla struktury obrazu jest punkt widzenia, nadający
całej scenie sens dwoisty. Postać Chrystusa jest ciasno wtłoczona pomiędzy

bijących go i napadających wrogów: z lewej i prawej strony dwaj na pół nadzy
siepacze, a trzeci, łysy, przypatruje się Chrystusowi złośliwie przed zadaniem ciosu.
Sposób rozmieszczenia figur na obrazie sugeruje, że choć nie dojdzie do otwar-
tego starcia, to jednak Chrystusa nie załamią zadawane mu męczarnie. Sprawia
on zresztą wrażenie takiej mocy, ze chyba szybciej niz Laokoon zdołałby rozerwać
swoje więzy. Ponieważ jednak mędrzec ten bez sprzeciwu znosi swoje cierpienia
i poniżenie, wszystkie elementy zmysłowe, oddane w tym obrazie nader uchwytnie,
tracą po części swój sens, przekształcają się w symbole wartości duchowych.
Do charakterystyki twórczości Tycjana bardzo dużo wnosi postać przywódcy
pośrodku obrazu. Jej obecność nie jest może w pełni uzasadniona, lecz malarz
potrzebował jej z artystycznego punktu widzenia: nadaje świętemu obrazowi
lokalne zabarwienie. Piękny strój dobitnie podkreśla nagość Chrystusa, jego
biała koszula jaśniej świeci przez kontrast z ciemną szatą żołnierza. Ponadto
dzięki wprowadzeniu owej postaci obraz uzyskał jeszcze jedno, wyższe znacze-
nie, podobnie jak w Groszu czynszowym z Galerii Drezdeńskiej. Oto człowiek
naturalny i szlachetny góruje nad urzędnikiem, wieczność nad doczesnością.
Mała aktywność przywódcy w porównaniu z innymi osobami tej sceny znajduje
w tym wyraźne uzasadnienie.
Mamy tu do czynienia z obrazem w pewnym sensie potraktowanym jak fragment
większej sceny. Postaci z prawej strony przecina rama. Przybywający w tłumie
ludzie wychodzą Chrystusowi naprzeciw. Efekt zostaje przy tym złagodzony re-
liefowym rozmieszczeniem postaci: działanie przekształca się w stan, wydarze-
nie z Pisma świętego — w obraz ołtarzowy. Schody podnoszą akcję z ziemi na
proscenium. Tak dokonuje się radykalne przewartościowanie, pojawia się ten-
dencja do uwznioślenia.
W owym stworzonym przez artystę świecie wszystko uzyskuje wyższy sens.
Człowiek upokorzony zwycięża swych przeciwników, poniżenie przemienia się
w sławę, ewangeliczna scena uzyskuje ogólnoludzkie znaczenie. Jako prawdziwy
humanista, osiąga tu Tycjan zgodność ze światem, nie uciekając się do sił trans-
cendentnych ani do alegorii, jak w Opłakiwaniu (Wenecja, Akademia).
W przeciwieństwie do wczesnego wariantu Koronowania, znajdującego się
w Luwrze, obraz monachijski zanurzony jest w nocnym półmroku. Jedynie górną
część sceny oświetlają pochodnie, których odblask pada na postacie, lśniąc
także na broni i materiach szat. W tym świecie uduchowienia pierwiastków zmy-
słowych również i przeciwieństwo świateł i cieni uznać trzeba za wyraz walki
dobra ze złem. Płonące głownie uczestniczą w tym starciu. Nocne oświetlenie
zrodziło prawdziwy nokturn malarski: podobnie jak w innych późnych dziełach
Tycjana barwy przybierają szczególnie bogate i subtelne odcienie, a dźwięczne
głębokie tonacje brzmią jak wiolonczele. Twórca nie zrezygnował z czystych
kolorów, obok granatowego kabatu młodzieńca występuje cytrynowa żółtość
rękawów i malinowa czerwień spodni. Wszystko przy tym pogrążone jest w jedno-
litym, ogólnym tonie złota — barwy lokalne stapiają się w dźwięku.
W monachijskim Cierniem koronowaniu ujawnia Tycjan nie tylko swobodę wy-
obrażania, lecz także rzadki dar „dobywania postaci z nicości dwiema, trzema
kreskami" (Palma ii Giovane). Widok cierpień raduje oczy obrazem harmonii —
artysta zawsze pozostaje wiernym synem renesansu.



Współczesnego Tycjanowi Veronesa (1528—1588) zaliczamy do najulubień-
szych malarzy weneckich. Dzieła jego wyrażają jeszcze dobitniej niż u Tycjana
estetyczne gusty, panujące w Wenecji w XVI wieku. Nie ustępując chyba Tycja-
nowi w kunszcie malarskim, nie osiągnął jednak Veronese w swej twórczości
tycjanowskiej głębi ani ciepła uczuć. Zmysł dekoracyjny stanowi najważniejszą
zaletę Veronesa, żaden inny szesnastowieczny włoski artysta nie dorównał mu
w widzeniu świata jako gwarnego, barwnego i zajmującego widowiska, urze-
kającego wesołą różnorodnością swych elementów, strojami ludzi i wspaniałą
architekturą. Artysta z całą prostotą oddawał się tej radości, a gdy stanął przed Sw.
Inkwizycją, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w scenie z Historii świętej
namalował „postaci pijanych błaznów, karły i inne głupstwa" — rozbroił sędziów
wyznaniem, że dodał to wszystko dla dekoracji i że usiłował ozdobić swój obraz
tak, „jak mu się wydało najstosowniej".

Na ogromnym malowidle Uczta w domu Lewiego (Wenecja, Akademia) wśród
tłumu gości ginie postać Chrystusa. Widzimy kardynała w czerwonej pelerynie,
który odwrócony od Chrystusa, patrzy na psa; dwa karły wydzierają sobie jakiegoś
ptaka; jeden ze znaczniejszych gości, w zielonych szatach i z rysami autora obrazu,
szerokim gestem dziękuje służbie za szczodrą gościnę. Naiwna radość piętnasto-
wiecznych mistrzów i ich zwyczaj „familiarnego" (Hegel) obcowania z Bogiem
odrodziły się tu niejako na nowo, ale obecnie akcja toczy się na tle wspaniałych
łuków, przypominających niemal Szkolę Ateńską; efekt głębi zastąpiła tu spokojna
płaszczyznowa dekoracja. U Veronesa nie znajdziemy pełnego napięcia tycjanow-
skiego światłocienia, artysta lubi jasną, srebrzystą skalę barw, delikatne, jasno-
błękitne niebo i połyskujące na nim różowe chmurki; na powierzchni jego obra-
zów płoną czerwone plamy, niczym rozsiane wszędzie kwiaty. Owe plamy światła
i koloru rozmieszczał Veronese na obrazie według zasad płynnej rytmiczności.
Nie darmo tez, by wytłumaczyć nagły przeskok z postaci jasnych na ciemne,
zrzucił winę na „przeciągający właśnie obłok" (una nuevola che passa).
Już samo porównanie Adoracji Trzech Króli Veronesa z powstałym mniej więcej
równocześnie Cierniem koronowaniem Tycjana uwidacznia różnicę w pojmowa-
niu kolorytu przez obydwu artystów. Dla Tycjana gra światłocienia była symbolem
odczuć emocjonalnych. Poprzestawał na nielicznych kolorach, roztapiając je w jed-
nej tonacji. Veronese, którego spojrzenie na świat było po epicku klarowne i okreś-
lone, skłaniał się do wielobarwności: chętnie ukazywał różnokolorowe materiały,
złoto i srebro — obraz traktował jak deseń mieniący się roślinnymi farbami. Przy
tym całość malowidła zestrajał nader rozważnie, jasne ciała umieszczał na ciem-
nych tłach, a ciemne na jasnych, wielkie plamy kładł na przemian z drobno zróż-
nicowanymi, barwy chłodne równoważył ciepłymi. Stosując stopniowanie skali
w obrębie poszczególnych tonów, wzbogacał ogólny efekt obrazu. Jasny i po-
godny nastrój panuje w każdym dziele Veronesa, każde jest nim przepojone.
Z powyższych uwag wynika, jak wielką rolę odegrał Veronese na polu malarstwa
dekoracyjnego. Juz w pierwszej połowie XVI wieku osiągnął Correggio (ok.
1494—1534) plafonowym malowidłem w kopule katedry w Parmie Wniebo-
wzięcie Marii (1530) śmiały nowatorski efekt iluzyjnej głębi przestrzeni. Lecz
choć rzemiosłu malarskiemu tego artysty nie zbywa na elegancji i wirtuozerii, jego
skróty wydają się nieco wymuszone, a ruchy postaci nie znajdują pełnego uzasad-

nienia. Późniejsi krytycy nazwać mieli kopułę parmeńskiej katedry „żabim ragout",
ale wówczas, na początku stulecia, wyprzedzał Correggio poszukiwania następ-
nych pokoleń artystycznych. Przeciwnie w przypadku Veronesa, jego późniejsze
bogate kompozycje zbliżają się do źródeł renesansu, a dzięki temu także do tradycji
wielkiego stylu dekoracyjnego. O ile dekoracyjne panneaux w pałacu Dożów,
na przykład Triumf Wenecji, wydają się w swej wspaniałości nieco zbyt przełado-
wane i ciężkie, o tyle freski z Villi Barbaro w Maser (po 1556), o pięknym rytmie,
świetlistych barwach, z umiarem stosowanych skrótach i iluzjonistycznych efek-
tach, należą do najbardziej dekoratywnych malarskich osiągnięć Veronesa.

Spośród architektów weneckich i północnowłoskich ze szczytowego okresu
renesansu Michele Sanmicheli (1484—1559) pracował głównie w Weronie,
podczas gdy Jacopo Sansovino (1486—1570) budował przeważnie w Wenecji.
Rozwijali oni zasady stworzone przez Bramantego, choć kształty ich budowli są
masywniejsze i bardziej ociężałe. Na fasadzie Palazzo Bevilacqua Sanmichelego
w Weronie ciężkie piętro przytłacza lżejszy parter, spiralnie żłobkowane kolumny
rozstawione są szeroko, a łuki wielkie i małe występują na przemian, dając życie
skomplikowanemu rytmowi. Biblioteka Sw. Marka (1536—1554) Sansovina,
z łukami pomiędzy półkolumnami i z szerokim, bogato zdobionym fryzem, obfituje
zwłaszcza w kontrasty świateł i cieni. W budowlach tych nie ma wrażenia ruchu
ani napięcia, nie są one też niemal wcale związane z otoczeniem. Każda z nich
zamyka się sama w sobie, ich bryły łatwo można objąć wzrokiem i w formie są
klarowne — lecz w porównaniu z dziełami Bramantego wszystko tu wydaje się
barwniejsze, bardziej eleganckie i malownicze, okazalsze. Doskonałe musiały to
być ramy dla wesołego, beztroskiego życia Wenecji, które na swych obrazach
utrwalił Veronese.
W weneckiej północnowłoskiej architekturze wyróżniają się wzniosłym swym
pięknem dzieła Palladia (1508—1580). „Był człowiekiem niezwykle głębokim
wewnętrznie i przez głębię swą wielkim" — powiedział o nim Goethe. W owym
czasie wielu włoskich architektów wielbiło starożytność, a zwłaszcza Witruwiusza.
Sam Palladio napisał traktat „Cztery księgi
0 architekturze" (1570), lecz nigdy nie ulegał
doktrynerskiej oschłości i pedanterii swych
rówieśników z Rzymu. Nie podzielał też
upodobań architektów weneckich z XVI wie-
ku do przesadnie rozbudowanych kształtów
1 obfitych ozdób. Wszystkie dzieła Palladia
cechuje wielkość i surowa godność.
Jego Villa Rotonda pod Vicenzą służyć miała
pewnemu szlachcicowi za wiejską rezyden-
cję. Wykazując swego rodzaju pokrewień-
stwo z budownictwem sakralnym, miała
później stać się wzorem dla kościołów i mau-
zoleów klasycystycznych. Nie była jednak
poświęcona Bogu chrześcijańskiemu ani na-
wet żadnemu z bóstw pogańskich: formy

Andrea Palladio, Vii la Rotonda
w Vicenzy, zaczęta ok. 1567; plan



jej symbolicznie uwieczniają ideał doskonałego bohatera, ten sam ideał, który
czcili również artyści i poeci renesansu.
Budowla wzniesiona została na wzgórzu, stąd roztaczał się wspaniały widok na
okoliczne góry i spokojny bieg Bacchiglione, po którym płynęły statki do Wenecji.
Dom ten nie tyle świadczy o dążeniu do zaspokojenia potrzeby komfortu, ile
raczej o tęsknocie do beztroskiej egzystencji, upływającej na umiarkowanych
przyjemnościach i uczonych rozmowach.
Jeżeli porównamy Villę Rotonda z kościołem Giuliana da Sangallo, dostrzeżemy
z łatwością, iz dzieło Palladia odznacza się wznioślejszym stylem i posiada bar-
dziej męski charakter. Założony na planie kwadratu masyw właściwej budowli
o gładkich krawędziach płaszczyzn znajduje się w stosunku doskonałej równo-
wagi do wysuniętej bryły portyku z kolumnami i umieszczonych na przodzie
schodów. Kopuła stanowi spokojne zamknięcie całej kompozycji. Każda jej
miękko zaokrąglająca się część wznosi się nad pozostałymi segmentami, wyrasta
z nich niejako, bynajmniej ich nie przytłaczając. Podkreślenie części środkowej,
szerszej niz boczne, odpowiada uwydatnieniu pierwszego piętra, które jest wyższe
od cokołu i od attyki. Ideał humanistów: godność spokojnej egzystencji i heroizm
wielkości znalazły tu najpiękniejszy wyraz.

W wiejskich swych willach stosował się Palladio do wymogów zarówno wygody,
jak i szlachetnej prostoty, umiaru i różnorodności. Budowle te wydają się wprost
stworzone dla weneckiej „terra ferma", obfitującej w światło i kolory. Trzon willi
jest zazwyczaj wyższy niż skrzydła boczne, często też za pomocą otwartych loggii
łączy się ona z budynkami gospodarskimi. Zawsze zaakcentowana jest reprezen-
tacyjna fasada; proporcjonalne konstrukcje oglądać można swobodnie z wszyst-
kich stron, rozmieszczone zaś są symetrycznie według obyczaju rzymskiego,
co nadaje im wyraz bardziej uroczysty. Gładkie mury zwiększają klarowność brył,
które narastając w kierunku centrum, znajdują ostateczne rozwiązanie w głównej
partii budynku; pomiędzy poszczególnymi, jak kryształ czystymi masami zachodzą
przerwy i — niczym w utworze muzycznym — powtórzenia lub wariacje. Muzyczny
efekt architektury był przez Palladia świadomie zamierzony, twórca dążył do wy-
rażenia w proporcjach architektonicznych uniwersalnych praw wszechświata.
W budowie pałaców miejskich posługiwał się Palladio formami pełnymi napięcia
i okazałymi. Loggia del Capitanio jest niewielkim pałacykiem, lecz narastając

Andrea Palladio, Villa Badoer, 1565, La Frata koło Rovigo

w swym wymiarze sprawia wrażenie monumentalne. Od okien górnego piętra
z wystającymi balkonami, równających się wysokości człowieka, większe są
łuki parteru, a łączący obydwie te kondygnacje potężny porządek koryncki przy-
tłacza wszystkie inne partie budowli siłą swojej plastyki i swym ogromem. Dzięki
temu to układowi najwyższemu piętru przypada zaledwie rola attyki, przeznaczo-
nej do umieszczenia na niej jakiegoś napisu. Pałac szlachcica z Vicenzy upodob-
niony został do starożytnego łuku triumfalnego, przez który przeciągać niegdyś
mógłby wspaniały, uroczysty pochód. W pałacach miejskich i budowlach ko-
ścielnych prostota i przejrzystość Villi Rotonda musiały ustąpić miejsca skompli-
kowanej konstrukcji elementów architektonicznych, niejako przenikających się
nawzajem. Artystyczny język zdań krótkich i doskonałych zastąpiony tu został
składnią wzniosłych okresów o licznych zdaniach pobocznych i wtrąconych.
A jednak także i tutaj unikał Palladio wrażenia dotkliwej ciasnoty, dramatu i walki,
jakie spotykaliśmy u Michała Anioła. Jego potężne, spokojne i wzniosłe kolumny
obciąża wielki gzyms w sposób umiarkowany. Szerokie, jak u Veronesa, łuki na-
dają budowli lekkość i rozległość; okna z balkonami uzyskują znaczenie samodziel-
nych konstrukcji.
Pełne rezerwy napięcie w pałacach Palladia przypomina w jakimś stopniu styl
późnych dzieł Tycjana. Odstępując od zasady gładkich płaszczyzn, posługiwał się
Palladio stopniowaniem świateł i cieni, miejscami stosował bogate ornamenty
i dzięki temu traktował powierzchnie murów w sposób bardziej urozmaicony.
Lecz tak eleganckie kształtowanie oddalało go od na wskroś ludzkiej prostoty, tak
charakterystycznej dla architektury wczesnego renesansu.
W historii sztuki szczytowy okres renesansu zajmuje miejsce honorowe, mimo iż
w swej postaci „klasycznej" (Wólfflin) obejmował we Włoszech, z wyjątkiem
Wenecji, jedynie pierwszą ćwierć XVI wieku. Nie „ojcowie", lecz właśnie twórcy
XVI wieku rozpowszechnili artystyczne poglądy renesansu w całej Europie.
Właśnie w tym czasie sztuka włoska osiągnęła tak wielką dojrzałość, iż mogła się
stać podstawą reform artystycznych w wielu krajach Europy. Z końcem XV i po-
czątkiem XVI wieku znalazła oddźwięk we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Anglii,
dotarła nawet na dwór wielkiego księcia moskiewskiego. W sztuce szczytowego
renesansu znalazły szlachetne rozwiązanie problemy postawione przez niepewne
jeszcze poszukiwania artystów XV wieku. Gdyby Masaccio czy Donatello mogli
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zobaczyć dzieła Rafaela i Michała Anioła, a Alberti — Bramantego i Palladia,
uznaliby ich za swych naturalnych i godnych siebie następców. Artyści okresu
dojrzałego Odrodzenia nadali wspaniały wyraz swoim dążeniom. Twórcy tak cał-
kowicie między sobą różni, jak Leonardo, Michał Anioł, Rafael i Palladio, w pra-
cach swoich dali jednoznaczny dowód wspólnego im wszystkim entuzjazmu dla
najwznioślejszych ideałów.
Przy całym jednak nieskazitelnym mistrzostwie tych artystów ich uporczywe usiło-
wanie, by w sposób najświetniejszy wypowiadać najdoskonalsze ideały ogólno-
ludzkie, miało także swoje ciemne strony. Od początku XVI wieku humanizm coraz
bardziej oddala się od swych ludzkich, demokratycznych założeń, które u zarania
epoki renesansowej pozwoliły w miastach zakwitnąć pierwiastkom realizmu.
Do niewątpliwych zasług sztuki renesansu zaliczyć trzeba jej oparcie się na osiąg-
nięciach starożytności w porządkach architektonicznych, a w plastyce na wzorach
dawnych pogańskich bóstw i bohaterów. Lecz jednocześnie warto byłoby zdać
sobie sprawę, że wskutek tego pierwiastki rodzime odsunęły się w niej na plan
dalszy. Odnosi się to przede wszystkim do architektury, która w wyniku entuzjaz-
mowania się antykiem nabrała charakteru sztuki wyrozumowanej (J. Burckhardt).
Kopiowano układy klasyczne w celach dekoracyjnych, podczas gdy mądra za-
sada starożytnych nie traktowała ich jako ozdobę, lecz jako konstrukcję. Włosi
szli więc raczej za przykładem Rzymian niz dawnych Greków. Czysto wizualny
stosunek do architektury pozbawiał ją sił, które tak wyraźnie działały w średnio-
wieczu.
Także w sztukach plastycznych klasyczna zasada kształtowania ciała i odzieży
pojawia się jako schemat z góry ustalony, widzimy to zwłaszcza w szkole flo-
renckiej i w szczytowym okresie renesansu. Madonna Rafaela (Wiedeń) wygląda
jak poprawnie wymodelowana rzeźba grupowa, ustawiona na tle pejzażu. Gu-
stom nowoczesnym odpowiadają raczej Madonny Belliniego, w których nie
wszystko jest tak skrupulatnie wyliczone, lecz raczej wyczute i współbrzmiące,
i gdzie błękitny płaszcz łączy się w ścisłej harmonii z błękitnym niebem i roz-
ległym krajobrazem.
Forma artystyczna uzyskuje w dojrzałym renesansie wielką doskonałość, lecz do-
skonałość ta nie zawsze tchnie życiem i coraz rzadziej wynika z głębokiego, czysto
osobistego zaangażowania twórcy. Oczywiście trzeba umieć odróżniać twórczość
Rafaela i Palladia od późniejszego akademizmu, lecz akademicy nieprzypadkowo
właśnie u obydwu wymienionych artystów znaleźli te cechy charakterystyczne,
które uznali za normy obowiązujące i dominujące nad wszystkimi innymi wzglę-
dami. Taki stan rzeczy tłumaczy poniekąd dążenia następnych pokoleń, które
musiały, obalając autorytet klasyków z XVI wieku i oddając sprawiedliwość war-
tościom sztuki generacji wcześniejszych, utorować drogę dalszemu artystycznemu
rozwojowi.

I. SZTUKA XV I XVI WIEKU W NIDERLANDACH I NIEMCZECH

Aby zapomnieć o melancholii
I u weselić się.
Wyszedłem w słodki poranek na
pola,
W dzień pierwszy, kiedy Amor serca łączy
W pogodnej porze roku...

Alain Chartier,
z wiersza: „Księga czterech dam"

A tam, na one/ górze
Złocisty dom stawiają.
Co rano trzy piękne panny
Tam z niego wyglądają.

Stara piosenka niemiecka

W XIV i XV wieku, gdy w sztuce europejskiej prym wiodły Włochy, w krajach
Europy Środkowej, po drugiej stronie Alp, rozpoczynał się podobny ruch arty-
styczny. Już w XIII i XIV wieku powstały tam wolne miasta, trudniące się handlem
i rzemiosłem. W wieku XV wiele z nich juz skutecznie konkuruje z miastami wło-
skimi, wypierając je stopniowo z rynku światowego. Od końca XV wieku nawiązują
te ośrodki kulturalne kontakty z Włochami. Władcy, którzy podejmowali w tamtą
stronę wojenne wyprawy, powracali pod silnym wrażeniem kraju i jego kultury.
Z kolei przekraczali Alpy łaknący wiedzy artyści, poszukujący nauczycieli. We
Francji narodził się zwyczaj zapraszania artystów włoskich. Na dworze w Urbino,
a zwłaszcza w Neapolu, pracowali emigranci z Niderlandów, choć przypuszczać
by należało, że Włochom nie brakowało własnych artystów; również i we Florencji
zyskiwały uznanie dzieła mistrzów niderlandzkich. Szczególnie podobały się we
Włoszech obrazy olejne i drzeworyty — sam Tycjan był pod silnym wrażeniem
drzeworytów niemieckich.
Wzajemne te wpływy zaważyły na rozwoju całej sztuki w zachodniej Europie
XV i XVI wieku, przy czym jako najistotniejszy podkreślić należy fakt, iż zarówno
w środkowej Europie, jak i w Italii artyści docierali do podobnych problemów
niezależnie od siebie nawzajem. Podczas gdy we Włoszech rozwijało się malar-
stwo sztalugowe i ścienne, w Niderlandach i w Niemczech w centrum zaintere-
sowań artystycznych znalazły się miniatury i malowidła ołtarzowe. Bracia van
Eyck w tym samym czasie co Masaccio zajmowali się zagadnieniami perspektywy,
mimo iz nie znali jej podstaw teoretycznych, i konstruowali trójwymiarową prze-
strzeń opierając się wyłącznie na doświadczeniach praktycznych. Architekci
francuscy, zanim jeszcze poznali dokładnie teorie antyczne, bardzo już byli bliscy



zrozumienia założeń porządku kolumnowego. Odżyła także we Francji rzeźba
statuaryczna.
Te bezpośrednie i wzajemne wpływy nie przeszkadzały jednak w wytworzeniu
się odrębnej specyfiki, jaką nowy kierunek artystyczny uzyskał na Północy. Miasta
nie zdołały tam wywalczyć sobie tak wielkiej samodzielności, jaka stała się udzia-
łem miast włoskich. Zwalczając niższą arystokrację i książąt, nieraz zawierać mu-
siały przymierze z królem i cesarzem. Na Północy kultura mieszczańska i przepych
książęcych dworów rozwijały się równolegle, przy czym dawne, rodzime tra-
dycje były tu mocniej zakorzenione i dłużej zachowywane niz na Południu.
Błędem byłoby zresztą dopatrywać się przyczyn odmienności rozwoju północ-
nego renesansu jedynie w pozostałościach gotyku. Właśnie dzięki zachowaniu
licznych elementów starego walka o życie nowe przybrała tu szczególnie ostre
formy. Humanizm, który w Italii często skłaniał swych adeptów do wycofywania
się z życia publicznego, na Północy był wyraźnie wojowniczy: humaniści musieli
toczyć gwałtowniejsze boje o nowe ideały. Ruch wyzwoleńczy miał tu również
pod każdym względem znacznie szerszy zasięg, nie ograniczał się do nielicznej
grupy mieszczan, lecz obejmował wszystkie warstwy ludności. Piętnastowieczne
Włochy nie wydały własnej Joanny d'Arc. Powstania chłopskie, które w XVI
stuleciu wstrząsały całą Europą, nie rozpoczęły się w Italii, lecz na Północy. Wszyst-
ko to sprawiło, że sztuka Północy przejawiała o wiele więcej cech ludowych.
Nie należy także pomijać ważnego faktu, ze Północ niemal nie posiadała zabytków
sztuki antycznej, w które Włochy były tak bogate; natomiast istniało tu w stanie
nietkniętym wiele dzieł z epoki gotyku. Wśród poetów nawet humaniści, jak na
przykład Ronsard, znali i wysoko cenili poezję czysto średniowieczną, ze wy-
mienimy chociażby „Roman de la rosę". W XV i XVI wieku mieszkańcy Północy
mieli wciąż przed oczami katedry gotyckie, ich znaczenie i symbolika były dla
nich na wskroś zrozumiałe. W sztuce Północy silniej niz we włoskiej występowało
zainteresowanie wewnętrznym, intymnym światem ludzkich doznań. Twórca
włoski patrzał na człowieka jak gdyby z oddali, ludzka postać dominowała nad
tłem jak sylweta (z czego rozwinął się później „styl plastyczny"). Sztuka Europy
Środkowej skłania się natomiast do przedstawiania człowieka z bliska w jego
własnym, naturalnym środowisku i pozwala z zewnętrznego wyglądu postaci
odczytać także przeżycia wewnętrzne.
Na Północy wcześnie podejmowano próby mające na celu rewizję dogmatów
religijnych, tych przede wszystkim, które dotyczyły stosunku człowieka do Boga
(Hus w Czechach, Wiclef w Anglii). W XVI wieku usiłowania te rozwinęły się
w potężny ruch reformacji, który w Italii nie wzbudził niemal żadnego echa.
Specyfiką sztuki włoskiej było ukazywanie człowieka panującego nad swoim na-
strojem, spokój ducha uważany tam był za przejaw doskonałości — podczas
gdy sztuka Europy Środkowej, zwłaszcza zaś sztuka niemiecka, dążyła do wy-
mownego przedstawiania wewnętrznego napięcia.
Nie oznacza to, oczywiście, ze w Europie Środkowej sztuka zmierzała ku całkiem
przeciwnym celom niz we Włoszech. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wspólne
punkty wyjścia i ostateczne cele, przekonamy się, że różnice bynajmniej nie są
tak zasadnicze, a w świadomości jednostek najwybitniejszych, jak na przykład
Erazma z Rotterdamu, ledwo się zarysowywały. Podobnie jak humaniści włoscy

Erazm uwielbiał antyk i przepojony był poglądami ówczesnych pisarzy, lecz przy
tym jego „Pochwała głupoty" mogła się była zrodzić jedynie na Północy. Klasycy
bardzo Erazmowi pomogli do ukształtowania jego szerokiego światopoglądu,
dzięki któremu mógł w „Pochwale głupoty" zawrzeć pochwałę świętej naiwności,
czyli mądrości, i pochwałę życia we wszelkich jego przejawach. Lecz szyderstwa,
jakie towarzyszyły wszystkim rozważaniom Erazma, błazeńska szata z dzwonecz-
kami, jaką maskował swe rozumne myśli, poczęte były z dziedzictwa ducha go-
tyckiego. Warto tez zwrócić uwagę, iż nawet w swej krainie głupoty Erazm staran-
nie odnotowuje różnice i konflikty pomiędzy poszczególnymi warstwami społecz-
nymi — od chłopów az po tron papieski i dwór cesarski — podczas gdy humaniści
włoscy, zabiegający o sprawy ogólnoludzkie, skłonni byli raczej społeczne
różnice pomijać.

Wspaniała epoka francuskiego gotyku zakończyła się w XIV wieku, w czasie wojny
stuletniej: Paryż utracił w sztuce swoje czołowe znaczenie. Tradycje gotyckie
rozwijały się nadal w Niderlandach, zwłaszcza na terenie dzisiejszej Belgii. Już
pomiędzy XII i XIV wiekiem powstawały tam wolne miasta handlowe, przekształ-
cające się w ważne ośrodki kultury. W XIV wieku prowincje niderlandzkie przy-
padły, w drodze książęcych małżeństw i różnych umów, Burgundii. W następstwie
rozwinęła się tam w XV wieku specyficznego rodzaju kultura, opierająca się
w połowie na francuskich, a w połowie na rodzimych tradycjach.
Kultura ta promieniowała z miast, popierał ją jednak dwór burgundzki, a także
arystokracja, która z końcem XIV wieku mocno okrzepła. W miastach trwalsze
były zasady patriarchalne, na dworze natomiast panował przepych i luksus. Miesz-
czanie cenili życie oszczędne, arystokracja skłaniała się do rozrzutności: elegancja
burgundzkich dam słynęła w całej Europie. W miastach zakorzeniona była jeszcze
mocno religia i dawne obyczaje, arystokracja chełpiła się wolnomyślicielstwem.
W miastach prawem życia była ciężka praca. Na dworze lubowano się w gestach
rycerskich, ale ponieważ czasy feudalizmu przeminęły już bezpowrotnie, zamiło-
wania te uzyskiwały odcień nieco romantyczny, niemal jak u Don Kichota. W oczach
mieszczaństwa sztuka wiązała się przede wszystkim z pobożną praktyką, misteria
uchodziły za budujące widowiska; dwór natomiast traktował sztukę głównie jako
ozdobę życia i rozrywkę. Organizowane często dworskie festyny, turnieje, po-
lowania i przedstawienia teatralne mocno podniecały wyobraźnię ówczesnych
ludzi. Wypełnione arcydziełami skarbce książęcych dworów były pierwszymi
w zachodniej Europie muzeami sztuki. Oczywiście wszystkie te społeczne siły
były wzajemnie i ściśle ze sobą powiązane oraz wywierały znaczny wpływ na
Piętnastowieczną plastykę niderlandzką.
W XV wieku większość niderlandzkich artystów wywodziła się z mieszczaństwa.
Łączyli się oni w cechy pod patronatem legendarnego malarza, ewangelisty Łu-
kasza. Wielu z nich doszło do prawdziwego mistrzostwa, zdołało rozwinąć ory-
ginalny warsztat malarski, wypracowało własny światopogląd, potrafiło coraz dalej
rozwijać swe talenty. Przez dwór uważani jednak byli za rzemieślników, często
ich odrywano od twórczej pracy na rzecz zdobienia karoc, kaligrafowania mono-
gramów lub projektowania kostiumów. Artystów tej miary co Jan van Eyck lub
Claus Sluter uwolniła od krępujących swobodę statutów cechowych praca na



dworze. Van Eyck, podobnie jak później Rubens, najwidoczniej miał dostęp do
wyższych sfer społecznych: wykształcony wszechstronnie, otrzymywał od ksią-
żąt zlecenia dyplomatyczne. Malarze niderlandzcy służyli swoim panom wiernie
i sumiennie, a często wykonywali także zamówienia dla Kościoła. Lecz szukając
usilnie żywej zgodności z rzeczywistością, sztuka ta przekraczała granice za-
kreślone interesem dworu, a także wznosiła się znacznie ponad zasady ówczes-
nego mieszczaństwa.
Pierwsze wielkie osiągnięcia sztuki niderlandzkiej notujemy w dziedzinie rzeźby.
Pod wpływem francuskim rozpowszechniły się w XIV wieku w Burgundii bogato
zdobione nagrobki, na których ukazywano zmarłego w asyście licznych lamentu-
jących mnichów. Postacie te zdumiewają wyrazem namiętnej siły uczucia: po-
grążone są całkowicie w żałobie, która uwidacznia się niesłychanie czytelnie,
mimo iz twarze mnichów zakryte są w połowie kapturami. Wielkim mistrzem swojej
epoki był Claus Sluter (zm. 1406). Prace jego wyprzedzają nawet w czasie dzieła
Donatella i Jacopa delia Quercia, a posągi jego odznaczają się żywością wypo-
wiedzi i tak swobodnym, plastycznym modelunkiem, jakiego nie znała trzynasto-
wieczna plastyka gotycka. U bram klasztoru w Dijon wzniósł Sluter dwie figury:
pobożnie zginającego kolano księcia burgundzkiego Filipa Śmiałego i własnego
swego patrona, Jana Chrzciciela. Obydwie rzeźby sprawiają wrażenie przejmująco
żywych, niemal jak posągi hiszpańskie z XVII wieku. Sluterowska Studnia Mojżesza
jest sześciokątną bryłą, która pierwotnie stanowić miała podstawę ogromnej Góry
Kalwarii; jest ona ozdobiona naturalnej wielkości posągami proroków i tworzy
istną galerię portretów, w której między innymi rozpoznajemy chuderlawego
Zachariasza w szerokoskrzydłym kapeluszu i przygłuchego, łysego Izajasza. Postać
Mojżesza o potężnej, rozdzielonej brodzie, odzianego w szeroki płaszcz, odznacza
się szczególną dumą i wzniosłością. Rzeźby te są statuaryczne i wyraźnie się od-
cinają od umieszczonych pomiędzy nimi kolumn oraz od półmroku ścian osłonię-
tych zwisającymi gzymsami.
Wykonane przez Slutera popiersie Chrystusa doskonale świadczy o wielkiej
artystycznej wartości burgundzkiej rzeźby. Cierpienia i ból nie zniekształcają twarzy
Chrystusa, lecz ją uszlachetniają i uduchawiają. W typie wizerunek ów przypomina
jakiegoś antycznego boga, pogłębionego wyrazem wewnętrznych przeżyć. To
dzieło Clausa Slutera bliższe jest helleńskiego ideału cierpiącego bohatera niż
Chrystus Donatella.
Z początkiem XV wieku rozpowszechniło się w Niderlandach malarstwo minia-
turowe, którego ojczyzną była Francja. Ów rodzaj malarstwa silnie popierany był
na rozmiłowanych w zbytku dworach. Aby wytworne damy burgundzkie nie nu-
dziły się podczas nabożeństw, ozdabiano ich modlitewniki obrazkami, które
z tekstem wiązały się nieraz dość luźno. Pacierze ułożone były w kolejności mie-
sięcy i pod tym pretekstem umieszczano wśród nich ilustracje odnoszące się do
poszczególnych pór roku. Alegorie miesięcy, spotykane w katedrach gotyckich,
obecnie artystom juz nie wystarczały; pory roku przedstawiano w postaci roz-
ległych krajobrazów.
Wykonaniem miniatur w „Godzinkach księcia de Berry" zajmowali się między in-
nymi bracia Limbourg. Ich dar obserwacji i wymownego obrazowania jest wręcz
zdumiewający: tak potrafili zestawić poszczególne motywy, że już na skutek tego

jedynie osiągali niezwykle żywe wrażenie. Czegóż to nie widzimy na jednej z mi-
niatur wyobrażającej zimę: ludzi grzejących się przy niewielkim kominku, zasy-
pane śniegiem obejście chłopskie, dwukołowy wózek, ule, parę stogów siana,
tłoczące się pod ochronnym daszkiem owce, grzebiące w śniegu wrony, ośnie-
żoną drogę z zaspami, wioskę z wysoko sterczącą dzwonnicą, wędrowca, który
popędza przed sobą osiołka, ogołocone z liści drzewa. Wszystko to rozmieszczone
jest na płaszczyźnie strony w kilku rzędach, przy czym miniatura także nie jest
pozbawiona głębi. Na innej znów karcie ukazany został książę w asyście wspania-
łej świty, w chwili gdy dziękuje Stwórcy za cudowne ocalenie na morzu. W oddali
widać lekko falujące morze i brzeg, na horyzoncie statki, a na brzegu małe punkciki
ludzi. Miniatury te, wyzbyte jakichkolwiek uprzedzeń i zdradzające szerokie poj-
mowanie świata związane z zamiłowaniem do szczegółu, wydają się bardzo lekkie
i swobodne. Wszelako największe osiągnięcia sztuki niderlandzkiej XV wieku
dotyczą dziedziny malarstwa sztalugowego.
Istnieją niewątpliwe związki pomiędzy niderlandzkim malarstwem sztalugowym
i miniaturowym, choć oczywiście nie należy wszystkich osobliwych cech nider-
landzkiego malarstwa sztalugowego wyprowadzać z miniatury. Szczególne upo-
dobanie zarówno do miniatur, jak i do malowideł sztalugowych tłumaczy się
zamkniętym trybem życia mieszkańców państw północnych. Kościoły gotyckie
i domy mieszczańskie nie stwarzały dla fresków takich samych warunków, co
włoskie świątynie i pałace. Na Północy freski zastępowano po części przez tkaniny
obiciowe, a później przez gobeliny. Malarstwo niderlandzkie w długim okresie
swego historycznego rozwoju dopuszcza mniemanie, że wywiodło się z malar-
stwa miniaturowego.
Nasuwa się tu na myśl upodobanie Niderlandczyków do szczegółu. Te zwłaszcza
miniatury, które umieszczane były w małych książeczkach do nabożeństwa, miały
być oglądane zawsze z tej samej strony, z niewielkiej odległości, z jakiej odczyty-
wano także pełny tekst gotycki. Zwyczaj oglądania obrazu z bliska, czytania go
niejako, przeszedł z miniatur na niderlandzkie sztalugowe obrazy, z których wiele
wymaga od widza szczególnego skupienia i wprawia go niejako w nastrój kon-
templacyjny. To właśnie różni malarstwo niderlandzkie od włoskich fresków,
obliczonych na obszerne sale pałaców albo na kościoły, wypełnione wielkim
tłumem ludzi.
Książka leżała poziomo lub była z lekka nachylona: wysoki horyzont wydawał
się przez to naturalny; przyczyniło się to do powstania zwyczaju spoglądania na
wszelkie przedmioty jakby trochę z góry. W rękopisach tekst, ornament i obrazki
wypełniały całą stronicę, nie pozostawiając już niemal wcale wolnego miejsca.
W związku z tym malarze niderlandzcy przywykli ustawiać przedmioty ciasno obok
siebie. Malarstwo włoskie wychodzi od gładkiej ściany, która zawsze jest w nim
wyczuwalna, niejako z nim „współbrzmiąca". Alberti potępiał artystów, którzy
zapełniali przedmiotami całą powierzchnię obrazu. Natomiast na obrazie ni-
derlandzkim nasycony motywami jest każdy niemal kwadrat powierzchni: gład-
kie, nie wypełnione miejsce było dla tych artystów wyrazem ubóstwa i pustki.
Włochom często był obojętny temat ich kompozycji, przynajmniej do pewnego
stopnia. Nie to było dla nich istotne, czy wyobrażane sceny czerpali z Ewangelii,
Biblii czy mitologii: stanowiły one jedynie pretekst do ukazania kilku odzianych



lub nagich postaci, w rozmowie albo w ruchu, na tle pejzażowym lub architekto-
nicznym. Malarstwo niderlandzkie, jako pochodne miniatury, ściślej trzymało się
tekstu — jego twórcy byli znakomitymi narratorami i ilustratorami, co oczywiście
nie oznacza, że istotne wartości malarstwa były im obojętne. W każdym razie
obraz niderlandzki jest niemal zawsze tematycznie interesujący i łatwiej daje się
opisać słowami niż typowy obraz włoski.
Miniatura była dla mistrzów malarstwa sztalugowego tylko punktem wyjścia.
Z początkiem XV wieku opracowali oni własne środki wyrazu, własny warsztat
artystyczny. Niderlandzki obraz ołtarzowy jest przecież znacznie większy od mi-
niatury, często nawet dorównuje rozmiarami obrazom włoskim. Dzięki technice
farb olejnych i stosowaniu żywicznych substancji uzyskało malarstwo tablicowe
tony bardziej nasycone, a jego koloryt nabrał bardziej ekspresyjnego znaczenia niż
u większości twórców włoskich fresków z XV wieku. Obrazy te wyglądają jak
gdyby były malowane emalią na biało zagruntowanym tle, prześwitującym przez
owe przejrzyste barwy. Kolory lśnią jak drogie szlachetne kamienie, nasuwając
niekiedy porównanie z witrażami.
Artyści niderlandzcy lubowali się w jasnym błękicie, gęstej malinowej czerwieni
i cynobrze. Farby te nie tylko oddają barwę przedmiotów, lecz wywołują także ów
pełen podniecenia uroczysty nastrój, jaki ogarnia widza spoglądającego na
obraz w ołtarzu. Włosi interesowali się nie tyle powierzchnią rzeczy, ile ich struk-
turą. Natomiast Niderlandczycy za pomocą wyrafinowanej techniki malarskiej
doskonale odtwarzali połysk przedmiotów metalowych, materialność aksamitu lub
przejrzystość szkła. Lubili przede wszystkim przedmioty drogocenne, biżuterię,
wyroby złotnicze, brokaty — więc i sam obraz niderlandzki przypomina klejnot
albo robotę jubilerską, wysadzaną drogimi kamieniami i ozdobioną emalią. Nie'
darmo jeden z obrazów powstały w kręgu Diericka Boutsa nazwano ,,Perle de
Brabant".
Istnieje tu pewne pośrednie nawiązanie do obyczajów dworu burgundzkiego,
przechowującego obrazy w skarbcu obok złotych szkatuł na klejnoty i kosztow-
nych relikwiarzy. Nie kłóciło się to bynajmniej z pojęciem roli obrazu jako zgod-
nego z rzeczywistością wizerunku świata — co prawda wizerunku w sensie
alegorycznym, podobnie jak w przypadku gotyckiej katedry, która także uważana
była za zwierciadło świata. Niderlandczycy zachwyceni byli, ze mogą pędzlem
na płótnie utrwalać wizję rzeczywistości w całym jej barwnym bogactwie. Nie-
przypadkowo na obrazach van Eycka tak często spotykamy lustro, artystę urzekała
jego czarodziejska zdolność odbijania wszystkich przedmiotów istniejących naj
świecie.
Malarzy niderlandzkich XV wieku, podobnie jak i artystów włoskich żyjących
w tej samej epoce, nazwać można realistami. Nie jest to przecież realizm jedno-
rodny. W Italii twórcy starali się wszystkie treści osobiste, szczegółowe podpo-
rządkowywać kompozycji wzniosłych obrazów idealnych. Dante unosi Beatrycze
aż do nieba, by spotkać ją tam w otoczeniu świętych i sprawiedliwych. Filippino
Lippi przedstawia swą ukochaną w postaci Madonny, królującej z wysokiego
tronu. Późniejsi Florentczycy umieszczali ludzi sobie współczesnych obok świę-
tych, podnosząc w ten sposób ich rangę i przydając im godności. Niderlandczycy
przeciwnie — woleli Marię ściągać z niebios na ziemię, a wraz z nią wprowadzali 58. Jan van Eyck, Madonna, środkowa część tryptyku
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59. Mathieu de Layens,
Ratusz w Louvain

60. Claus Sluter, Głowa Chrystusa
z klasztoru Champmol

61. Hubert i Jan van Eyck, Ołtarz Gandawski z zamkniętymi skrzydłami



62. Jan van Eyck, Portret kardynała Albergatiego

63. Roger van der Weyden, Portret Filipa de Croy



64. Roger van der Weyden, Zdjęcie z krzyża

65. Dierick Bouts, Eliasz i aniot na pustyni



66. Hugo van der Goes, Adoracja Dzieciątka, część środkowa ołtarza Portinarich

67. Geertgen tot Sint Jans, Jan Chrzciciel na pustyni



69. Robert Campin, Portret kobiety

68. Petrus Christus, Portret młodej dziewczyny



70. Mathias Grunewald lub jeden z jego kontynuatorów, Matka Hansa Schenitza, rysunek 71. Albrecht Durer, Portret matki, rysunek



73. Albrecht Durer, Melancholia, miedzioryt

72. Albrecht Durer, Czterech apostołów



75. Hans Holbein m)., Studium do portretu sir Nicolasa Carew

74. Mathias Grunewald, Matka Boska, Jan i Maria Magdalena, fragment „Ukrzyżowania' 76. Hans Holbein mt.. Zmarły Chrystus, fragment



77. Pięter Bruegel st., Ślepcy

79. Pięter Bruegel st.. Rzeź niewiniątek w Betlejem, fragment

78. Hieronim Bosch, Wóz z sianem, fragment partii środkowej (bijatyka między kołami wozu)



80. Pięter Bruegel st., Zima (Strzelcy na śniegu)

do kościołów lub komnat mieszkalnych całe zastępy aniołów i błogosławionych,
przybranych w królewskie szaty i korony. Już sama ich obecność uświęcała zie-
mię, drzewa, trawę, kwiaty i zwierzęta, a także sprzęty dnia codziennego. Nawet
na okrutnego kanclerza Rolin, nawet na szpetnego kanonika van der Paele tro-
nująca obok nich Madonna rzucała blask szczęśliwości.

Pytanie, kim byli pierwsi mistrzowie malarstwa niderlandzkiego, pozostaje jeszcze
dziś do końca nie wyjaśnione. Zachowany materiał zabytkowy nie wystarcza do
stworzenia wiarogodnego obrazu kształtowania się tego stylu. Historycy sztuki,
chcąc ustalić początkowe stadium artystycznej twórczości niderlandzkiej, za
punkt wyjścia przyjęli wewnętrzną logikę rozwoju; wciąż jednak brak wielu ogniw
pośrednich, a także, wbrew wspomnianej logice, dość często spotykamy się z ob-
jawami nawrotu do form dawniejszych. Nie zawsze więc udaje się przedstawić
w sposób przekonujący prawdziwy przebieg tego procesu. Przypuszczalnie Hu-
bert van Eyck (zm. 1426) był inicjatorem nowego kierunku. On to prawdopodob-
nie namalował wspaniałe Trzy Marie u grobu (Rotterdam, zbiory Cooka), lecz
nawet dziś jeszcze toczą się spory, jakie obrazy należy przypisać jemu, a jakie jego
młodszemu bratu Janowi. Nieco jaśniej zarysowuje się osobowość Roberta
Campina, „Mistrza z Flemalle" (ok. 1378—1444). W jego dziele Łotr ukrzyżo-
wany (Frankfurt) postać wijąca się w bólach na krzyżu obdarzona jest wielką
siłą wyrazu plastycznego, lecz dekoracyjność zawiłej linii konturów bliska jest
jeszcze tradycjom gotyckim. Na swych obrazach ołtarzowych artysta przenosi
scenę Zwiastowania oraz postaci Józefa i św. Barbary w zacisze mieszczańskiego
domu, hojnie wyposażonego w pieczołowicie dobrane sprzęty i przedmioty.
Malując Adorację Dzieciątka (Dijon) nie chodziło mu o przedstawienie wydarze-
nia, lecz o zgrupowanie większej liczby postaci wokół małego Jezusa.
Szczególną dojrzałość artystyczną wykazał Robert Campin w portrecie kobie-
cym. Mamy tu już przed oczami ów typ wizerunku, jaki zachowa się w Nider-
landach przez cały wiek piętnasty. W portretach włoskich szaty traktowane były
jako dodatek do tematu zasadniczego, czyli do ukazywanego ciała. Giętkie fałdy
opisują tam kształt postaci i owal głowy. U Niderlandczyków suknia odgrywa rolę
samodzielną: fałdami białej chusty podkreśla Campin niektóre rysy twarzy kobie-
cej, wywołując przez to wrażenie, jak gdyby pierwiastek uduchowionego życia
organicznego współzawodniczył z abstrakcyjnością materiału. Reminiscencje
gotyckiego układu fałd zostały tu wyzyskane do odtworzenia osobowości.
Największym malarskim geniuszem był w Niderlandach w XV wieku niewątpli-
wie Jan van Eyck (zm. 1441), którego twórcza indywidualność wyraźnie się
ujawnia w jego autentycznych pracach. Najznakomitszym dziełem wczesnego
malarstwa niderlandzkiego jest stworzony przez braci Huberta i Jana van Eycków
Ołtarz Gandawski, zaczęty prawdopodobnie przez Huberta i w sześć lat po jego
śmierci dokończony przez Jana.
W dni powszednie, przy zamkniętych skrzydłach, widać było jedynie stronę ze-
wnętrzną ołtarza, stanowiącą jak gdyby prolog misterium. W górnej części skrzy-
deł scena Zwiastowania: anioł w jasnych, luźnych szatach, z lilią w ręku, ukląkł
po wejściu do pokoju; Matka Boska go nie spostrzegła i patrzy w niebo z rękami
skrzyżowanymi na piersiach. W obrazie, w którym niemal nic się nie dzieje, nie



ma żadnego ruchu, odtworzona została atmosfera spokoju i zamyślenia. Izba,
w której znajdują się postacie, jest niska i obszerna; pod ścianą, w rzeźbionej
szafie o doskonałych proporcjach stoją nader kunsztownie odrobione miedziane
naczynia do mycia, a za oknem, przez które wpadają promienie słońca, widnieją
małe miejskie kamieniczki. Pejzaż i martwa natura służą za rękojmię, że przed-
stawiony fakt miał miejsce w rzeczywistości. Łagodne skupienie, którego nie
naruszy chyba szept anioła, wyraża wewnętrzną czystość osób uczestniczących
w owym wydarzeniu.

W najwyższych polach ukazano sybille i proroków. W przeciwieństwie do szeroko
ujętej przestrzeni Zwiastowania, tutaj postacie wtłoczone są w ciasne ramy, a pa-
pierowe zwoje skręcają się niespokojnie. W dolnej części skrzydeł Zwiastowaniu
odpowiada scena Adoracji: dwa namalowane posągi przedstawiają Jana Chrzci-
ciela i Jana Ewangelistę, ponadto widzimy nieruchome postacie fundatorów, iden-
tycznie upozowanych: Jodocusa Vyd z twarzą tępą i pobożną oraz jego małżonkę.
W Ołtarzu Gandawskim pieczołowite i staranne opracowanie szczegółu idzie
w parze z czytelną i znakomicie przemyślaną kompozycją. Dolny rząd składa się
z czterech jednakowych pól dużego formatu, a na każdym z nich ukazana jest
w niszy sztywno stojąca postać. W środkowym rzędzie pola nie są jednakowej
wielkości, mają też głębszą perspektywę. Górne, zaokrąglone pola z prorokami
i sybillami wydają się zupełnie płaskie. Rząd najwyższy łączy się ze środkowym
odpowiednimi rozmiarami nierównych pól, a jego górne zaokrąglenia nawiązują
do łuków w kształcie koniczyny w dolnym rzędzie. Podczas więc gdy poszczególne
partie Gandawskiego Ołtarza mają charakter wyraźnie malarski, całość zachowuje
konstrukcję architektoniczną sięgającą jeszcze epoki gotyku, a zwłaszcza rzeź-
bionych gotyckich ołtarzy. Koloryt zewnętrznych stron skrzydeł poliptyku współ-
gra z kontemplacyjnym nastrojem ukazanego tematu.

W dni świąteczne ołtarz otwierano. Obraz, jaki ukazywał się wówczas wiernym,
dawał prawdziwą radość oczom. Muzyczny termin „tutti" (wszyscy) oznacza
moment, w którym wszystkie liczne instrumenty orkiestry rozbrzmiewają jedno-
cześnie. Ołtarz w Gandawie wywołuje wrażenie nasuwające porównanie z muzyką
Dufaya, wielkiego niderlandzkiego kompozytora z XV wieku, jednego z twórców
współczesnej polifonii; komponował on chorały, w których subtelne głosy łączył
w pogodne harmonie. Patrząc na Ołtarz Gandawski, czujemy się dosłownie ośle-
pieni świetlistością jego barw, blaskiem złota i drogich kamieni. Tej symfonii
kolorów odpowiadały anielskie śpiewy i muzyka organów.
Ukazane zostały tematy tradycyjne: na górze — Deesis (Chrystus, Maria i Jan),
aniołowie oraz Adam i Ewa, na dole — wizja z Apokalipsy oraz Adoracja Baranka
przez świętych i sprawiedliwych. Te najgłębiej mistyczne treści przekształcone
zostały w Ołtarzu Gandawskim w malowniczy obraz, nasycony niezwykłym,
poetyckim urokiem. Deesis nie jest tu uroczystą i ceremonialną audiencją, jak
w Bizancjum. Trzy główne postaci przedstawione zostały w pozie siedzącej:
szaty ich świecą i mienią się brokatem, szlachetnymi kamieniami i złotem, od-
bijając jaskrawo od wzruszająco skromnej a pełnej zawstydzenia nagości pierw-
szych ludzi, którzy biorą udział w uroczystości.
Z blaskiem złota i klejnotów w górnych polach konkuruje pełnia radosnych barw
przyrody w scenie Adoracji. Widzimy tu takie dary ziemi, jak rzadkie odmiany

drzew, trawy i kwiaty, rozrzucone po łąkach. Krwi przelanej przez Baranka prze-
ciwstawia się Źródło życia, bijąca zeń struga wody zwilża ziemię. Wszystkie po-
jęcia wywiedzione na drodze spekulatywnej otrzymały uchwytne dla zmysłów,
dostępne formy: niebiańskie Jeruzalem — to Utrecht ze swymi gotyckimi wieżami;
pustelnicy, asceci i święci — to portrety ludzi współczesnych artyście, może na-
wet i on sam znajduje się między nimi. Zaczerpniętą z Apokalipsy wizję przekształ-
cił malarz w obraz ziemskiego raju, w obraz szczęśliwości ludzkich rzesz, wychwa-
lających dzieło stworzenia.
Koncepcja Ołtarza Gandawskiego wyrosła w dążeniu do zespolenia człowieka
z tajemniczymi siłami świata, którym ówcześnie oddawano cześć, identyfikując
je z siłami Boga. Campin, poprzednik Jana van Eycka, pragnąc podkreślić ogólno-
ludzkie znaczenie narodzin Chrystusa, w swej Adoracji Dzieciątka ukazał Józefa
ze świecą w ręku, a w głębi umieścił słońce, które według wierzeń ludowych
w ów dzień Bożego Narodzenia wzeszło o niezwykłej porze. Sposób obrazowania
Campina był jednak ściśle alegoryczny: posługiwał się znakami, które trzeba było
dopiero rozszyfrowywać — dlatego tez swoje postacie zaopatrywał w długie
papierowe zwoje z wypisanymi na nich przemowami. Natomiast u van Eycka
idea zostaje wyrażona przez same formy artystyczne: we wzniosłym obrazie
przyrody, w powoli zbliżających się sprawiedliwych mężach i niewiastach,
w suchych i wspartych na pielgrzymich kosturach postaciach pustelników,
w męczennicach ulatujących z palmowymi gałęziami w ręku, w całym wojsku
chrześcijańskim z łopocącymi sztandarami. Płynne linie dalekich pagórków po-
wtarzają ów miarowy, uroczysty ruch.
Intymna atmosfera przepaja niewielki rozmiarami tryptyk Jana van Eycka, znaj-
dujący się w Galerii Drezdeńskiej. Część środkową zajmuje Madonna z Dzieciąt-
kiem, jej postać otulona obszernym płaszczem komponuje się w kształt piramidy.
W malarstwie włoskim taka kompozycja ma za główne zadanie podkreślenie jakiejś
osoby lub grupy, przeciwstawienie jej przestrzeni. U van Eycka natomiast utwo-
rzoną przez płaszcz piramidę prowadzą dalej linie barwnego dywanu, na którym
Maria zasiada. Zatraca się przez to bryłowatość, charakteryzująca postacie ma-
lowane przez Włochów, nie wyłączając nawet Fra Angelica, i Madonna sama staje
się częścią wnętrza.
Postać, jak klejnot w szkatułce, ujęta jest w ramy jasnej, gotyckiej kapliczki.
Tak wielkiej intymności przedstawianych wnętrz nie spotykaliśmy u Włochów.
Plastyczność wizerunku Matki Boskiej i jego kontury zaznaczone są słabo,
obraz w całości robi takie wrażenie, jakby był utkany z różnokolorowych włókien:
widzimy tu brokatową zasłonę, wzorzyste materie za tronem Marii, wschodni
dywan u jej stóp, barwnie żyłkowane marmurowe kolumny i kolorowe szyby
w oknach. Zresztą van Eyck podporządkował wszystkie te szczegóły centralnej
figurze Matki Boskiej: jej ciemnowiśniowy płaszcz i baldachim znajdujący się
za nią tworzą świetlistą plamę i niejako spajają całość obrazu.
Van Eyck nie pozbawia świata symbolicznego charakteru, jaki mu nadawali
średniowieczni teologowie: każdy niemal przedmiot posiada u niego utajone,
święte znaczenie. Postrzega rzeczy wyraźnie i konkretnie, w całym bogactwie
ich barw, ale mają one kierować wzrok zamyślonego widza ku „tajemnicom
świata", ukrytym za tą wielobarwną osłoną. Dawniej św. Barbarę ukazywano



z wieżą w ręku: uchodziła za patronkę chroniącą przed ogniem i przed ostrzałem.
Van Eyck zachowuje to wyobrażenie, lecz ,,wieża"-atrybut przekształciła się u niego
w prawdziwą wieżę kościelną, którą drobne postaci ludzkie wznoszą w tle postaci
świętej ku jej czci. Na przedstawiającym Madonnę obrazie van Eycka w Luwrze
widzimy za łukiem w głębi pokoju dwie zadumane postaci przy balustradzie,
wijącą się rzekę, a dalej jeszcze most i domy. Nieprzypadkowo wszyscy przed-
stawieni ludzie spoglądają w kierunku zachodzącego słońca, tam gdzie na tronie
króluje władczyni niebios.

Na znakomitym portrecie kupca Arnolfiniego i jego żony (Londyn, National
Gallery) w przytulnej komnacie małżeńskiej pieczołowicie zostało odtworzone
całe jej wyposażenie, które artysta, będąc, jak wynika z napisu, obecny na
ślubnej ceremonii w charakterze świadka, uważnie zaobserwował. Wszystkie
ukazane przedmioty posiadają iednak również tajemną wykładnię: na kandelabrze
przy jasnym dniu płonie świeca, na parapecie okiennym leży jabłko — znak
rajskiej szczęśliwości, wiszący na ścianie różaniec wyraża pobożność, a miotełka —
czystość, w głębi stoi łozę nowożeńców. Nawet domowy piesek ma dla artysty
sens szczególny — symbolizuje mianowicie małżeńską wierność. Tak tedy por-
tret osób żyjących zawiera elementy średniowiecznego nagrobka; nasuwa się tu
podobieństwo do postaci spoczywających na łożu śmierci, z psem u stóp. Oby-
dwie postacie otoczone są przedmiotami niczym wieńcem, mimo iż każda rzecz
znajduje się na swoim miejscu. Wprawdzie na obrazie odtworzony został każdy
włosek w gęstej sierści psa, lecz zwierzę stoi jak zastygłe i w żaden sposób się
nie łączy z innymi szczegółami: jest tylko symbolem. Niemniej omawiany portret
zasługuje na uwagę przede wszystkim dlatego, że pomimo swej zasadniczej,
symbolicznej idei ukazuje nam taką zaciszność domowego wnętrza, tak wielkie
ciepło uczuć, tyle subtelnej miłości wyrażonej gestami i postawą obojga małżon-
ków, że pozwala uznać van Eycka za prekursora najlepszych malarzy XVII wieku,
przewyższającego zarówno swych współczesnych, jak i najbliższych następców.
Malując portrety kierował się van Eyck najczęściej wrażeniem bezpośrednim,
a ponieważ nie ograniczał się jedynie do odtwarzania cech zewnętrznych modela,
obdarzał te swoje dzieła niezwykłą głębią. Wystrzegając się zbyt pochopnych
uogólnień, nie zwykł był indywidualnych rysów twarzy sprowadzać do typu
ogólnoludzkiego. Pod tym względem podążał drogą całkowicie odmienną od
zalecanej przez Albertiego, którą zazwyczaj szli Włosi. Van Eyck należy do ,,naj-
bardziej obiektywnych portrecistów" w całej sztuce: wizerunki przez niego ma-
lowane jeszcze mniej są między sobą podobne niż dzieła Rembrandta czy Velaz-
queza. Daleko mu przy tym do chłodnej, beznamiętnej analizy, jaką stosują nie-
którzy portreciści współcześni. W każdym wypadku odczuwamy, jak bardzo mu
zależało, by na podstawie charakterystycznych cech twarzy odczytać osobowość
danego człowieka: wszędzie tez dostrzec można, że tak jak wszelka forma,
również i ludzkie oblicze było dla niego symbolem, pełnym głębszego znaczenia.
Obok pobożnego i trochę ograniczonego Vyda widzimy cynicznego, złośliwego
kanclerza Rolin; obok brutalnego, gwałtownego rycerza Orderu Złotego Runa —
wzruszająco niepozornego Tymoteusza; czaruje nas wytworne popiersie Arnol-
finiego w czerwonym turbanie, a rysy małżonki artysty wyrażają mądrość i pełnię
autoświadomości przy powściągliwości uczuć.

Szczególnym urokiem tchnie portret kardynała Albergatiego. Z zachowanego
rysunku wynika, ze artysta wykonał go z natury. Z pełną świeżością przeniósł
nań wszystkie swoje wrażenia. Za pomocą uśmiechu i wachlarzyków zmarszczek
w kącikach oczu wyraził van Eyck tak trudną do uchwycenia dobroduszną prze-
biegłość starego człowieka. Zastosował przy tym nie znaną Włochom subtelną
technikę malarską, posługując się delikatnymi, przejrzystymi farbami i unikając
ostrych konturów. Portret jest przecież świetnie skonstruowany: główne szcze-
góły podkreślone mocniej niz drugorzędne, a wszystkie podporządkowane wra-
żeniu zasadniczemu. Włosi zbliżali swoje wizerunki do profilów z rzymskich medali
i sprowadzali je przez to do pewnego określonego typu; natomiast portrety van
Eycka są zdumiewająco wolne od jakichkolwiek uprzedzeń. Podobnie swego czasu
patrzyli na świat historycy dworu burgundzkiego, zwłaszcza Chastellain zgoła nie
myślał o wielkich rzymskich wzorach, którymi tak się zachwycali włoscy huma-
niści. Chastellain „portretował" sposób mówienia poszczególnych ludzi, odtwarzał
nawet ich intonację. Gdy czytamy relację ze sporu Filipa Dobrego z synem, wy-
daje nam się, że słyszymy, jak na głos wypowiadają ulubione swe zwroty. Bez-
pośrednio odczuwamy gniew porywczego ojca i nieugięty upór syna, tak jakby
opisywał ich nie historyk, lecz powieściopisarz. Nic tez nie ujmujemy twórczej sile
artysty, jeżeli powiemy, że portrety van Eycka nie tyle są sztuką, ile życiem sa-
mym.
Van Eyck należy do tych artystów, którzy pierwsi patrzyli na świat pod nowym
kątem widzenia i, jak to często w takich przypadkach bywa, dostrzegali go w pełni
jego zwartości, bogactwa i różnorodności. W całej sztuce Zachodu dzieło van
Eycka stanowi rzadkie, unikalne niemal zjawisko; opierając się na złudzeniu op-
tycznym, odtwarza wrażenia wzrokowe w całej ich integralności, a jednocześnie
przepojone ciepłem uczuć; nie posiada w sobie nic z chłodnego naturalizmu póź-
niejszego malarstwa. Ten pierwszy z niderlandzkich realistów dał prace żywsze
i silniejsze niz najbliżsi jego następcy. Z tego punktu widzenia przypomina Ma-
saccia i Donatella, których pozycja w sztuce włoskiej jest podobna.
Z malarzy niderlandzkich XV wieku jedynie Petrus Christus nawiązuje bezpośred-
nio do tradycji Jana van Eycka. Jego malarskie kompozycje robią wrażenie nie-
zręcznych naśladownictw. Portret dziewczyny cechuje pewna lalkowatość, lecz
także osobliwy urok, nie spotykany wówczas ani w Niderlandach, ani we Włoszech.
Nakrycie głowy, do którego Włosi nie przywiązywali tak wielkiej wagi, zostało
tu odtworzone starannie i sprawia wprawdzie wrażenie nieco przytłaczające, ale
za to karnacja skóry zdaje się lśnić w zestawieniu z czernią aksamitu. Skromnemu
naśladowcy van Eycka chodziło tu pewnie o ucieleśnienie ideału świeckiej, wy-
zwolonej osobowości, przy czym nie utracił wzruszającej czystości, emanującej
z tego wizerunku. Dzięki opisanemu obrazowi możemy już przeczuwać niektóre
zdobycze malarstwa XVI i XVII wieku.
Dla kierunku, który uzyskał w Niderlandach przewagę, charakterystyczna jest
twórczość Campina, ale najpełniej nurt ów reprezentuje Roger van der Weyden.
W jego twórczości nie spotykamy ani śladu łagodnej pogody, ciepła i żywotności,
które nas tak zachwycają u van Eycka; wydaje się natomiast pełna napięcia, ostra,
zimna, jakby kanciasta. Artysta często przedstawiał różne przedmioty w celach
dydaktycznych. Na obrazie Siedem Sakramentów (Antwerpia) żywe, rodzajowe



motywy podporządkował idei teologicznej. Podróże do Włoch i odniesione tam
wrażenia nie pozostały bez śladu w jego twórczości, ponadto przejawiał on skłon-
ność do przesady, zwłaszcza sceny ukazujące rozpacz lub żałobę pełne są gwał-
townego ruchu. Przy tym wszystkim twórczość Rogera, charakteryzująca się
łatwymi do zapamiętania typami, była dla ogółu przystępniejsza niż silnie zindy-
widualizowane malarstwo Jana van Eycka: dlatego tez i wpływ sztuki Rogera był
większy tak w Niderlandach, jak i w Niemczech.

Osoby przedstawione przez Rogera van der Weydena charakteryzują się najczęś-
ciej porywczym i gwałtownym temperamentem. W Madonnie kanclerza Rolin
van Eycka obydwie umieszczone naprzeciw siebie postaci tchną spokojem.
W analogicznej kompozycji Rogera Madonna ze św. Łukaszem (Boston) całe ciało
klękającego przed Marią Łukasza przeniknięte jest ruchem, a szeroki płaszcz Marii
ciągnie się po ziemi, jakby zmierzał w jakimś własnym osobnym kierunku. U Ro-
gera linia odgrywa ważniejszą rolę niz u van Eycka. Rytm łączy ze sobą poszcze-
gólne postaci i przenika kompozycje wielofiguralne. W Nawiedzeniu wydaje się,
ze długa szata Elżbiety przenosi się az na zakręt drogi.

I- Największym i najdojrzalszym dziełem Rogera jest Zdjęcie z krzyża. Liczne po-
) stacie zostały tu rozmieszczone reliefowo, niemal jak w piętnastowiecznym ma-

larstwie włoskim. Także i ten obraz uderza niespokojnym rytmem, przenikającym
ciała i zespalającym je w arabeskowy wzór. Ukośnie łamana linia nagiego ciała
Chrystusa powtarza się w postaci padającej Marii, zwisające ramię Chrystusa —
w pionie krzyża. Po prawej stronie obrazu ciało kobiety ze splecionymi rękami
tworzy półkole, niejako zamykające całą kompozycję; ze strony lewej odpowiada
mu wizerunek pochylonego Jana. Postaci te łączy od góry wzniesione ramię
Chrystusa, od dołu zaś skraj wzorzystej szaty bezbrodego mężczyzny i brzeg płasz-
cza Marii.

Grupy figuralne w kompozycjach malarzy włoskich są zwykle wyraźnie wyodręb-
nione, w malowidle Rogera, przeciwnie, widzimy splot powiązanych ze sobą ciał.
Linie są u Rogera oczywiście ekspresyjne, odpowiadają bowiem różnym gestom
postaci opłakujących Chrystusa. Linearnemu rytmowi na płaszczyźnie obrazu
towarzyszy bardzo ostry, wręcz oschły modelunek szat, których fałdy wydają się
niemal rzeźbione, postaci są przez to trochę podobne do posągów, a obrazy Rogera
przypominają snycerskie kompozycje ołtarzowe.
Dwie małe Madonny: Jana van Eycka (Antwerpia) i Rogera (Wiedeń) są niemal
identyczne w kompozycji, a jednak różnią się zasadniczo. Obraz van Eycka otacza
ciepła, miękka atmosfera. Obcujemy z tym malowidłem jak z przyrodą, wrażenie
to potęguje ukazany w tle ogród i tryskająca fontanna.
Natomiast Matka Boska Rogera jest oderwana od realnego świata i mu przeciw-
stawiona, a kamienne obramowanie upodabnia ją samą do statuy. Kształty pozba-
wione są tu giętkości, kanciaste, ostre, łamliwe, twarde i zimne jak kamień.
Van Eyck umiejętnie zharmonizował błękitny płaszcz Marii z lazurem nieba i zie-
lenią łąki, podczas gdy u Rogera błękit wydaje się zimny i wyłamuje się z kolory-
stycznej gamy obrazu. Barwa mieni się i świeci bardzo silnie, lecz materialność po-
szczególnych przedmiotów nie jest tu wyczuwalna. Z malowidła nie emanuje
radość kontemplacji, lecz świadomość, że świętość nie jest dostępna człowiekowi.
Osobowość Filipa de Croy wyraził Roger van der Weyden nie mniej ostro i real-

rnie, niż to czynił w swoich portretach van Eyck, lecz u van Eycka człowiek jest
zazwyczaj własnym swoim panem, cechy wewnętrzne łączą się niepodzielnie
z wyglądem zewnętrznym. Powstaje wskutek tego wrażenie afirmacji świata do-
czesnego. Roger potęguje duchową siłę człowieka, podkreśla arystokratyczne wy-
rafinowanie swego modela. Na portrecie de Croya zaakcentowana została po-
bożność fundatora; oblicze jego, postać i ręce są szczupłe, o wystających kościach.
Wszystko, az po format obrazu, jest tu nieco wydłużone. Włosy, wstęga na szyi
i różaniec zostały wprawdzie oddane nader materialnie, lecz ich wysublimowana
smukłość, podobnie jak i zawijasy umieszczonego w rogu monogramu, mocno
kontrastuje z ciemnymi płaszczyznami tła i szaty. Napięcie tego obrazu wywołuje
złudzenie, iz człowiek na próżno usiłuje się wyzwolić ze swej cielesnej istoty.
Spośród malarzy niderlandzkich XV wieku wyróżnia się szczególnie silna indy-
widualność Hugo van der Goesa (ok. 1440—1482). Pełne napięcia jest juz jego
Zdjęcie z krzyża (Wiedeń) ze sztywnym ciałem Chrystusa i z pochylającymi się
nad nim w rozpaczy postaciami Marii i jej najbliższych, jakby zawieszonymi w po-
wietrzu.
Na zamówienie włoskiego kupca Portinariego stworzył Hugo van der Goes wielki
obraz ołtarzowy, który wywarł bardzo silne wrażenie na mistrzach florenckich.
Rozmiary dzieła o wiele przewyższają spotykane zazwyczaj u Niderlandczyków.
Hugo van der Goes współzawodniczył bowiem z artystami włoskimi, choć sto-
sował środki wyrazu charakterystyczne dla swego ojczystego kraju i własnych
indywidualnych uzdolnień. Na obrazach włoskich przedstawiających adorację
pasterzy Matka Boska stanowi zwykle punkt centralny, wokół którego grupują się
mędrcy ze Wschodu ze swym orszakiem oraz pasterze. W tak uroczysty sposób
ukazywany był ten temat przez Botticellego, Leonarda i innych. Goes natomiast
na ołtarzowym obrazie każe rozgrywać się scenie o tajemniczym znaczeniu: na
pustej przestrzeni otwartego placu leży małe, żałośnie bezbronne dzieciątko.
W pełnej respektu odległości rozmieszczony został tłum postaci: Maria skłania-
jąca w rozmarzeniu głowę, mocny jak dąb stary Józef, zdumieni pasterze otwie-
rający w zdziwieniu oczy i usta, a także uskrzydleni młodzieńcy w jasnobłękitnych
lub malinowoczerwonych szatach; wół i osioł wychylają się zza słupa. Z kompo-
zycją centralną łączą się na obu bocznych skrzydłach ołtarza fundatorzy na klęcz-
kach, szpetni jak zdziczali na odludziu pustelnicy, i elegancko wystrojone święte

niewiasty.
Adoracji namalowanej przez Hugo van der Goesa brak owej spokojnej radości,
która tak urzeka w ołtarzu z Gandawy. Wiele tu cudowności lub przynajmniej
osobliwości. Szaty fundatorów są nastrojowo ciemne w kolorze. W usytuowaniu
postaci zastosowano symetrię: po obu stronach Matki Boskiej znajdują się po
dwa anioły w białych szatach, naprzeciw niej — anioły w płaszczach z brokatu.
Ponieważ jednak centrum kompozycji zostało tu niejako przesunięte, środkowa
część obrazu obramowana jest figurami niejednorodnymi. W całej kompozycji
nie spotkamy tez ani jednej linii spokojnej, horyzontalnej; wszystko opiera się na
spiczastych, ostrych konturach. I choć płaszczyznowość ujęcia przypomina ma-
larstwo średniowieczne, to przecież żywotność wiejskich pasterzy, portrety fun-
datorów i zakłócenie symetrii odpowiadają już etapowi rozwoju sztuki piętnasto-
wiecznej.



Późne dzieło van Goesa Śmierć Marii (Bruges) wiele mówi o namiętnej, niespo-
kojnej naturze artysty: wokół łoża Matki Boskiej widzimy stłoczone postaci apo-
stołów. W innym późnym jego dziele, przedstawiającym klęczącego fundatora
(Edynburg, zbiory prywatne), zamyślony anioł gra na organach chorał, którego
dźwięki echo unosi w dal. Niesamowity nastrój tego obrazu wielce się różni od
spokoju śpiewających aniołów na Ołtarzu Gandawskim van Eycków.
Hugo van der Goes i Roger van der Weyden reprezentują południową szkołę
niderlandzką. Równocześnie rozwijało się malarstwo w prowincjach północnych,
a jeden z najważniejszych jego ośrodków znajdował się w Haarlemie. Szczególnie
silnie daje się zauważyć wpływ mieszczaństwa, natomiast bliskość dworu, jego
przepych i luksus miały mniejsze znaczenie. Więcej tu było prostoty, głębokiej
uczuciowości, często także trzeźwego realizmu. Pod niejednym względem artyści
XV wieku byli też prekursorami późniejszego malarstwa holenderskiego.
Najwybitniejsi przedstawiciele tego północnoniderlandzkiego malarstwa XV
wieku — to Dierick Bouts (ok. 1406—1475) i Geertgen tot Sint Jans (ok. 1465—
—1495). Bouts ukazuje człowieka zazwyczaj mocno jeszcze przepojonego śred-
niowieczną dewocją, twarze ludzi malowanych przez van Eycka, na przykład
Jodocusa Vyda, wydają się o wiele bardziej świeckie. U Boutsa ludzie mają ręce
pobożnie złożone i nieruchomo patrzą w dal. Wydają się nieco sztywni i niezgrabni,
a przy tym bardzo uduchowieni. Wyrok cesarza Ottona III (Bruksela) pomyślany
został jako monumentalne dzieło malarstwa historycznego, lecz Bouts, przeciw-
nie niż Włosi, nie podkreśla zdarzenia, tylko duchowe stany osób w nim uczest-
niczących.
Jeden z najwybitniejszych jego obrazów ołtarzowych z Louvain przedstawia
w części środkowej Ostatnią Wieczerzę, a na polach bocznych — sceny biblijne,
interpretowane jako zapowiedź ofiary Chrystusa. Bouts przeniósł akcję Ostatniej
Wieczerzy do skromnego mieszczańskiego domu i pieczołowicie odtworzył jego
wnętrze. Chrystus gestem uroczyście obrzędowym podnosi przaśne chleby.
Wydłużone postacie apostołów siedzą prosto, niemal drewniane i rozmieszczone
wokół stołu jak świece W obrazie Eliasz i anioł na pustyni prawie zupełnie zrezy-
gnował Bouts z ukazania głębi przestrzennej. Ziemię namalował jak pionową
płaszczyznę, o którą wspierają się słabo związane ze sobą figury, nasuwające
wspomnienie ołtarzy rzeźbionych. Ciała figur wydają się wskutek tego lżejsze.
Ostro rozgraniczone barwne plamy wzmagają jeszcze opisane wrażenie. Nie-
zwykle uderzający jest kontrast pomiędzy spoczywającą postacią śpiącego i nad-
latującym z nieba aniołem. Wijąca się rytmicznie droga wnosi do obrazu ruch
i wzmacnia działanie drobnej postaci proroka, który według legendy po posiłku
zesłanym z nieba miał nabrać sił do odbycia dalekiej podróży.
Młodszy od Goesa, urodzony w Haarlemie Geertgen tot Sint Jans przejawia
więcej naiwnej poezji. Jako jeden z pierwszych ukazał on narodziny Chrystusa
wśród ciemnej nocy (Londyn, National Gallery): od żłobka bije tajemnicze światło,
podczas gdy niebo spowijają ciemności. Na innym obrazie Geertgena Jan Chrzci-
ciel z wysuniętymi spod obszernej szaty kościstymi, nagimi stopami, z barankiem,
który jak wierny pies dzieli samotność pustelnika, sprawia swą świeżą szczerością
wręcz przejmujące wrażenie. Pustynia ukazana tu została pod postacią uroczego,
kwitnącego krajobrazu. Widzimy zielone łąki ze skaczącymi zajączkami, małe,

trzciną zarośnięte jeziorko z cyranką na brzegu, cieniste gaje i leśną gęstwinę,
z której wyzierają płochliwe jelenie. Na horyzoncie zarysowuje się pasmo błękit-
nych pagórków i wieże Jerozolimy. Na pierwszym planie, tuż przy krawędzi
obrazu, artysta subtelnie i pieczołowicie odtworzył łodygi paru kwiatów — białe
rumianki i polne osty.
W architekturze niderlandzkiej XV wieku przejawił się dobitnie przejściowy cha-
rakter tej epoki. Ratusz w Louvain zaplanowany został w stylu gotyckiej kaplicy,
tzw. flamboyant: spadzisty dach, cienkie szczyty wież i mury podzielone piono-
wymi podporami, pomiędzy którymi kryją się ostrołukowe okna. Lecz w przeci-
wieństwie do strzelających wzwyż budowli gotyckich z XIII wieku, w ratuszu
w Louvain podkreślone zostały spokojne, horyzontalne linie górnych balustrad
i gzymsów zarówno w wieżach, jak i w układzie okien, wyraźnie odpowiadające
piętrom. Głębokie cienie gzymsów, kolumienek i maswerków ożywiają budynek,
by nie rzec: nadają mu barwność światłocienia, jakiej nie znali mistrzowie dojrza-
łego gotyku. Cała ta konstrukcja przypomina bogato zdobione cacko sztuki ju-
bilerskiej. Mimo też różnorodności form i ozdób architektonicznych bryła budowli
jest zwarta, co spokrewnią ją z włoskimi pałacami XV wieku.
Z końcem XV wieku Niderlandy weszły w skład cesarstwa Habsburgów (1477).
W swej walce przeciwko Francji szukał cesarz oparcia w mieszczaństwie i ob-
darzył stany generalne przywilejami, lecz miasta nie odzyskały już dawnego kul-
turalnego znaczenia. Ponadto również i dwór burgundzki utracił swą świetność,
a stara arystokracja została odepchnięta. Niderlandy wchodziły coraz bardziej
w krąg ogólnej kultury europejskiej. Antwerpia wraz z rozwojem handlu zaczęła
odgrywać rolę międzynarodową. Równocześnie niderlandzka szkoła malarska
traci stopniowo swą pierwotną siłę. Upadek jej samodzielności stwierdzić można
nawet u tak świetnych malarzy, jak Memling (ok. 1433—1494) i Gerard David
(ok. 1460—1523). Memling nawiązuje w swych obrazach ołtarzowych do ni-
derlandzkiej tradycji, lecz malarstwo jego bywa sentymentalne i niekiedy wręcz
słabe. Warsztat Memlinga jest staranny, obrazy mają przyjemny układ kolorystyczny
i skomponowane są z iście włoską precyzją, ale piękne, eleganckie postaci
mieszczan wydają się na nich miękkie i pozbawione charakteru. Osłabienie dzia-
łania barw przejawia się dobitnie w twórczości Gerarda Davida.
Na przełomie XV i XVI wieku powstał w sztuce niderlandzkiej kierunek oparty
na tradycji rodzimej. Nie była to próba wskrzeszenia rycerskiego średniowiecza,
jak w twórczości Rogera van der Weydena, lecz raczej zwrot ku średniowieczu
ludowemu, żyjącemu jeszcze w pieśni, przysłowiach, sztukach teatralnych i rzeź-
bach. O ile jednak w okresie pełnego średniowiecza pierwiastki te odgrywały
rolę podrzędną, o tyle obecnie, w epoce głębokich wstrząsów i śmiałych wystąpień
przeciwko tradycji, przypada im pozycja o wiele ważniejsza.
Wymieniony kierunek ujawnia się najdobitniej w twórczości Hieronima Boscha
(ok. 1450—1516), który warsztatem zbliża się do mistrzów niderlandzkich XV
wieku. Zakres tematów jest jednak szerszy u Boscha niż u jego prekursorów.
Przedstawia nie tylko tematy będące w powszechnym użyciu (Sąd Ostateczny,
Pasja Chrystusa, Adoracja Trzech Króli, Syn Marnotrawny), lecz podejmuje także
motywy ze współczesnej literatury i poezji ludowej (Statek szaleńców, Siedem
grzechów głównych) lub sceny rodzajowe (Kuglarz). Bardzo często malował



Kuszenie św. Antoniego. Możliwe, że twórczość Boscha wywodziła się z ducha
sekt rozpowszechnionych w Niderlandach, zwłaszcza Braci Wspólnego Życia,
którzy zwalczali zepsucie świata i jego pokusy. Zjawiska odrażające, demoniczne,
pokraczne i przeraźliwe odgrywają w sztuce Boscha doniosłą rolę. Niektóre mo-
tywy potworów i piekielnych poczwar wydają się zapożyczone ze średniowiecz-
nych rzeźb i miniatur.
Bosch nie zadowolił się bynajmniej rolą żarliwego ilustratora. W Ogrodzie roz-
koszy (Prado) usiłuje pierwiastkom szatańskim i grzesznym oraz różnym per-
wersjom przeciwstawić życie naturalne. Szczególnie silnie przemawiają elementy
pozytywne w jego wspaniałych tłach pejzażowych, przepojonych idyllicznym
spokojem. Malarz stworzył zresztą własny swój świat, pełen symboli i artystycz-
nego znaczenia. Wszystko się tu roi i miesza ze sobą: ludzie, potwory, dzikie
zwierzęta, ogromne ptaki i piekielne narzędzia tortur, skały wykrzywiają się jakby
w grymasie, a sękate drzewa przekształcają w maszkary. Kilka takich monstrów
znalazło się także w malowanych przez Boscha scenach ewangelicznych. Krzywo-
nosi, szczerzący zęby oprawcy, wojownicy i faryzeusze otaczają Chrystusa ni-
czym demony, które znikną przy pierwszym pianiu kogutów.
Średniowiecze długo żyło w poczuciu nieustającej bliskości szatańskich pokus,
świadomość ta zrodziła legendę o doktorze Fauście. Teraz wszystko przybiera
inne formy. Potwory Boscha nie mogą juz przerażać, są groteskowe i niedorzeczne
jak maski w karnawale. Artysta śmieje się z nich, a zarazem bawi również widza.
Obrazy Boscha świadczą o niebywałej fantazji artysty. Warto powtórzyć opinię
współczesnych, że Filip II kolekcjonował jego prace dla samej tylko przyjemności.
Istotnie, budzą ochotę, by oglądać je szczegółowo, odczytywać jak zajmującą
opowieść lub żartobliwą baśń. Bosch często czerpał ze skarbnicy folkloru. Wraz
z diabelskimi potworami wprowadził do malarstwa niderlandzkiego soczysty,
ludowy dowcip, ludowy prosty obyczaj i zabawną nieprzystojność przysłów i po-
rzekadeł.
Tryptyk Wóz z sianem stanowi alegorię ludzkiej chciwości. Jako pierwszy w dzie-
jach sztuki europejskiej Bosch wyposażył swój obraz w znamiona satyry społecznej.
Znalazły tu odbicie doświadczenia wieloletnich walk klasowych w miastach
niderlandzkich. Artysta atakuje wszystkie warstwy społeczeństwa, w pierwszym
jednak rzędzie ludzi uprzywilejowanych, nierobów, drapieżnych kupców, roz-
pustnych mnichów. Nie tylko o nich opowiada, lecz także ich pokazuje z całą
bezwzględnością. Nadając swym postaciom cechy w pewnym stopniu mario-
netkowe, Bosch potęguje jeszcze wrażenie nieskończonej marności tego wszyst-
kiego.
W sztuce niderlandzkiej XVI wieku zarysowują się dwie tendencje: pierwsza opiera
się na pierwiastkach rodzimych, druga ulega wpływom włoskim. Niewątpliwe
korzyści z kontaktu z Włochami miały się jednak ujawnić dopiero w przyszłości..
Z początkiem XVI wieku do tego kierunku zaliczają się w Niderlandach liczni,
i uzdolnieni artyści z pokolenia Davida i Geertgena. Wśród nich wyróżnia się
Ouentin Massys, który podobnie jak Cleve i Provost zachwycił się mistrzami
włoskimi w czasie podróży do Italii. Gossaerta interesowało przede wszystkim
zagadnienie plastyczności w malarskim odtwarzaniu ludzkiego ciała. Lucas van
Leyden odegrał niepoślednią rolę w rozwoju malarstwa rodzajowego i zyska,ł

zasłużone uznanie zwłaszcza dzięki swym miedziorytom. Scorel uprawiał portret
grupowy, a jego najlepsze próby wykorzystania lekcji Włochów przypominają
Durera. Lecz żaden z tych artystów okresu przejściowego, nie wyłączając najbar-
dziej utalentowanego i najwybitniejszego z nich Massysa, nie zdołał stworzyć
dzieła wyrastającego ponad przeciętność, samodzielnego i zwartego. W połowie
XVI wieku Floris i Lambert Lombard przejawiali malarskie zainteresowanie na-
gim ciałem, uprawiali kompozycje wielofiguralne i tematykę mitologiczną.
Antonis Mor, po przeniesieniu się do Hiszpanii, kontynuował niderlandzkie tra-
dycje malarstwa portretowego; Aertsen i Bueckelaer malowali sceny z życia wsi.
Przejmując niektóre zasady sztuki włoskiej, obdarzali swoich chłopów niemal
klasyczną wzniosłością.
Największym malarzem niderlandzkim, działającym około połowy XVI wieku, był
Pięter Bruegel, zwany chłopskim (ok. 1525—1569). Za młodu kształcił się w Italii.
W 1 551 roku opuścił Antwerpię na rzecz kraju szczycącego się posiadaniem Rafaela
i Michała Anioła. Liczył wówczas zaledwie dwadzieścia pięć lat, dopiero co zo-
stał przyjęty do cechu malarzy. W jego tece znalazły się szkice tego wszystkiego,
co w podróży uznał za godne uwagi. Pojedyncze kartki tego „rysowanego dzien-
nika" Bruegla zachowały się po dzień dzisiejszy. Nie pozostawał obojętny na
sztukę włoską, ale jej niezwykłe piękno nie przesłoniło oczom młodego i wyro-
słego w innych tradycjach przybysza z Północy wielkości i urody okolic, przez
które wiodła jego droga. Niemal wszystko, co można za pomocą barw powiedzieć
0 ludzkiej godności, wyrażone już zostało przez mistrzów włoskiego renesansu,
sztuka stanęła wobec nowego, pociągającego zadania: artystycznego podboju
przyrody i ludzkiej działalności.
Majestat szczytów alpejskich wywarł na Brueglu ogromne wrażenie, jeszcze w da-
lekiej przyszłości pamiętać miał potężne sylwety gór. Niskie, ciężkie chmury spo-
wijały ośnieżone wierzchołki, gęste lasy pokrywały zbocza, w dole zieleniły się
łąki, wiły się połyskliwe strumyki, ukazywały się wioski. Po wąskich ścieżkach
wspinały się nieustraszenie kupieckie karawany. Bruegel nabrał wprawy w od-
twarzaniu za pomocą niezwykle subtelnej kreski owych kamiennych masywów
1 przejrzystej mgły, której opary osnuwały horyzont. Obraz dziewiczej przyrody
napełniał go czcią: był pierwszym plastykiem, który kartom papieru powierzał
wrażenia z podróży przez Alpy. Z pejzaży Bruegla przemawia do nas patos czło-
wieka epoki wielkich odkryć, dla którego oglądanie przyrody było równoznaczne
z jej uwielbieniem, budziło chęć jej poznania i ujarzmienia.
Po dwóch latach Bruegel powrócił do kraju. Osiadł w Antwerpii, gdzie niebawem
wciągnięty został w wir dziejowej zawieruchy, jaka właśnie rozpętała się w Ni-
derlandach. Walka rozpoczęła się od powstania arystokracji przeciwko panowaniu
Hiszpanów. Mieszczaństwo wystąpiło przeciw arystokracji i jej przywilejom,
biedota miejska i chłopi — przeciw wszystkim swym ciemięzcom. Ruch ów przy-
bierał formę wojny religijnej, to znowu walki wyzwoleńczej; przejawiały się w nim
klasowe sprzeczności pomiędzy masami pracującymi, porządkiem feudalnym
1 narastającymi siłami kapitału. Walka rozprzestrzeniała się ogarniając coraz
szersze warstwy ludności. Chłopstwo organizowało się w obronie własnych in-
teresów, domagając się uspołecznienia własności. Hiszpanie odpowiedzieli na
całe owo wrzenie okrutnym terrorem.



Opisane wydarzenia musiały Bruegla głęboko poruszać. Pochodził przecież
2 chłopskiego stanu i dobrze znał życie, obyczaje i troski wieśniaków, nie darmo
potomni mieli go obdarzyć przydomkiem ,,chłopskiego Bruegla". Nie idealizował
chłopów, zdawał sobie sprawę z ich słabych stron: z ich zacofania i dziecinnej
popędliwości. U chłopów niderlandzkich pociągała go jednak ich niestrudzona
pracowitość, przejawiająca się w folklorze zmyślność, a także umiejętność całko-
witego pogrążenia się w uciesze dni świątecznych. Na obrazach i miedziorytach
Bruegla bynajmniej nie występują chłopi zastraszeni lub przybici, pokornie dźwi-
gający ciężar doli wyzutej z wszelkich praw. Chłopi Bruegla są energiczni, pilni
i przedsiębiorczy. Są to istoty godne lepszego losu i absolutnie zdolne do obrony
własnych spraw życiowych. Zainteresowanie i sympatia, jakie według świadectw
współczesnych przejawiał artysta dla prostych ludzi, nie wykluczało możliwości
osiągnięcia przez niego samego szczytów dostępnego w tym czasie wykształ-
cenia. Wiadomo, że utrzymywał kontakty z niderlandzkimi intelektualistami, przede
wszystkim z geografem Abrahamem Orteliusem i wydawcą Krzysztofem Plan-
tinem. Nie było zapewne łatwo pogodzić uczone dziedzictwo swej epoki z ży-
ciową mądrością prostego człowieka i własną radość na widok naturalnego życia
wsi z powszechnym rozgoryczeniem, jakie wywoływały panujące podówczas
stosunki.
Prowadzi nas oto na jakąś uroczystość na łące, w samym środku wsi: pary wirują
w szalonym tańcu, słychać nosowe brzmienie dud, drewniane trepy mocno
wybijają takt, w oczach naszych połyskują barwne tkaniny {Taniec chłopski,
Wiedeń). Prowadzi nas na wesele, gdzie zastawiono sutą ucztę i podejmują każ-
dego: wszyscy bawią się z hałasem, a wśród dźwięcznych śpiewów podnoszą
się szklanice na cześć młodej pary (Wesele chłopskie, Wiedeń). Szczególnie
piękne są te obrazy, na których Bruegel przedstawił prace na roli w różnych po-
rach roku. W malarstwie niderlandzkim krajobraz od dawna już odgrywał znacz-
nie większą rolę niż we włoskim, lecz na obrazach niderlandzkich mistrzów XV
wieku miał zazwyczaj charakter intymny, idylliczny. U Patinira dalekie pejzaże
spowite mgłą lub gładkie jak zwierciadło morza przypominają raczej senne wi-
dziadła niż pole ludzkiej działalności. Bruegel usiłował przywrócić malarstwu
krajobrazowemu charakter narracyjny, jaki posiadało w piętnastowiecznych mi-
niaturach. Pragnął przedstawić roczny cykl przyrody i odpowiednio uszeregował
serię swych pejzaży. Juz na pierwszy rzut oka stwierdzić można, o jaki okres roku
chodzi — tak wyraźnie oddane zostały charakterystyczne dla niego cechy.
W przeciwieństwie do pejzażystów z XV wieku Bruegel ukazuje człowieka w jego
nieustannej aktywności: widzimy, jak wczesną jesienią chłopi pędzą krowy do
obory, jak zbierają chrust w czasie gdy nad morzem dmie wicher i zaczynają się
chłody, jak latem tylko w południe zażywają dobrze zasłużonego odpoczynku
pośród na poły zżętego łanu. Malarstwo pejzażowe, które w miniaturze służyło
do ozdoby ksiąg, rozwinął Bruegel do rozmiarów sztuki monumentalnej.
Cykl pór roku poświęcił Bruegel ludowi, nie tylko przez to, iż go w nich ukazał,
lecz także i dlatego, że obrazy te były dla ludu łatwo zrozumiałe, podobnie jak
wiersze napisane nie po łacinie, lecz w mowie ojczystej. Wprowadzenie do ma-
larstwa zwyczajnych spraw dnia codziennego bynajmniej nie poniżyło tej dyscy-
pliny, dotychczas zajmującej się najchętniej problemami wyższego rzędu. Po-

wszedniość zdołał Bruegel podnieść do wysokiego poziomu i ukształtować we-
dług praw wielkiej sztuki.
Pośród wszystkich tych obrazów najsłynniejsza jest Zima (Strzelcy na śniegu).
Dzień zimowy jest nieco mroczny, spadł bowiem właśnie śnieg, a oko do śniegu
jeszcze nie nawykłe widzi wszelkie przedmioty jako ciemne sylwetki na białym
tle. Chłopi wybierają się z psami na polowanie w góry. Uważny widz dozna wielu
przyjemności przyglądając się starannie na tym obrazie odtworzonym szczegó-
łom. Zasadnicze cechy zimy oddał malarz tak trafnie, iz nieraz na widok zimowego
dnia gotowi jesteśmy zawołać: „jak to przypomina Bruegla!".
Ważny tu był przede wszystkim wybór odpowiedniego punktu oparcia dla wy-
rażenia stosunku pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem. W Zimie Bruegla nie
ludzie, lecz drzewa określają wysokość obrazu. Rozmiary ludzkich postaci są
wprawdzie wystarczające na to, aby widz mógł rozróżnić ich specyficzne cechy,
ale rozmieszczone zostały w taki sposób, żeby na obrazie można było iść ich śla-
dem. Krajobraz jest areną ich działalności, a odległe góry — ostatecznym celem.
Tak więc rozległy widok staje się przedmiotem naszej kontemplacji. Działanie
i patrzenie łączą się w jedno, zgodnie z duchem epoki wielkich odkryć.
Aby ucieleśnić taki pogląd, obraz musiał otrzymać odpowiednią konstrukcję.
I tu przydały się Brueglowi jego włoskie doświadczenia: wyraźnie uwydatnia
rzeczy najważniejsze, podporządkowuje im detale. Dla spotęgowania wyrazu
kompozycji często wyciąga rysunek jak gdyby linijką. Skraj pagórka zbiega się
z dachem domu w przekątną, przebiegającą pomiędzy dwoma rogami obrazu.
Przez to, że bardzo proste pnie drzew są coraz cieńsze, otrzymujemy wrażenie
przenoszenia się głównego ruchu w głąb. Pagórkowi odpowiada drugi trójkąt,
utworzony z rozległej doliny, pokryty taflą lodową poprzecinaną w kwadraty
ścieżkami. W końcu ostatnie wzniesienie — zębaty szczyt dalekiej góry. Kolej-
ność tych płaszczyzn jest jasno i czytelnie dostosowana do formatu obrazu.
Z chwilą gdy kontury przybierają zarysy konkretnych przedmiotów, zagęszczają
się również barwy. Niemal wszystkie przedmioty są prawie czarne, śnieg z bliska
i z daleka biały, nieco żółtawy; niebo i lód zielonkawe z domieszką jasnego błę-
kitu. Przeciwstawienie tych kolorów nie przeszkodziło w zastosowaniu subtel-
nych ich odcieni. Zwłaszcza barwa brązowa obfituje w półtony. Wyszukany efekt
kolorystyczny osiągnął tez artysta malując aksamitnie czarną srokę na zwiewnym,
dalekim tle powietrza.

Na obrazie Bruegla widz może ogarnąć spojrzeniem wszystko. Może zagłębić się
w najdrobniejsze szczegóły, czerpać radość ze wszystkiego, co zdoła odkryć
w dali: nawet z wozu zapełnionego sianem, jadącego po wiejskiej drodze, i z jego
wyraźnie zmarzniętego woźnicy z batem w ręku. Lecz nawet zagłębiając się
w szczegóły nie zapominamy na chwilę o wielkości wszechświata, który to
wszystko obejmuje.
Miną dwa stulecia, zanim w słynnej symfonii wielkiego włoskiego kompozytora,
Antonia Vivaldiego, powstanie na ten sam temat czterech pór roku utwór równie
doskonały.
Prawdziwą podnietą był dla Bruegla widok pracy na roli w otoczeniu przyrody.
Lecz na oczach jego rozpadały się równocześnie zasady dawnego życia i zaryso-
wywały kontury nowej epoki. Ponieważ artysta jako człowiek wykształcony



i obcujący z mądrymi humanistami pragnął owe procesy zrozumieć, musiał pod-
czas pracy „myśleć" obrazami.
Bruegel widział życie ludzkie jak w barwnym kalejdoskopie, na podobieństwo
gromadnie krzątających się mrówek. Postawa ta wyraźnie się ujawniła przez wybór
podwyższonego nieco punktu, z jakiego patrzał na wszelkie przedmioty i postaci,
wypełniające płaszczyznę obrazu. Na skutek tego niektóre z nich są rozmigotanymi
barwnymi plamami, na samej granicy możliwości ich rozpoznania.
Fantastyczne obrazy Boscha, ich piekielny sztafaż diabłów i potworów, posłużyły
Brueglowi za wzór, gdy szukał środków artystycznego wyrazu dla ukazania tego,
co działo się na świecie w jego oczach. Utopię i fantastykę Boscha przeniósł na
malarstwo rodzajowe, na obrazy rzeczywistości współczesnej. Podobnie jak
w Strąceniu zbuntowanych aniołów, z licznie spadającymi do piekła, poszczepia-
nymi ze sobą ciałami, skomponował takie obrazy, jak Zabawy dziecięce (1560),
Walka karnawału z postem (1559) i jeszcze wiele innych, w których roją się
drobne, barwne figurki, niespokojnie rozmieszczone na płótnie.
Świat, który van Eyck wyobrażał sobie jako kwitnącą i pachnącą łąkę, pełną ludzi
beztroskich i sprawiedliwych, u Bruegla jest smutną widownią daremnej ludzkiej
zapobiegliwości. Juz jego prekursorzy przybierali fakty historyczne i legendy
w szaty sobie współczesne — u niego proceder ten staje się środkiem ostrej
alegorii, odnoszącej się do aktualnych wydarzeń. Pod pretekstem Kazania św.
Jana Chrzciciela (1566) ukazał zgromadzonych w cieniu drzew chłopów, uważ-
nie słuchających głosiciela nowej wiary. Za Spisem ludności w Betlejem kryje
się obraz wymuszania podatków w szesnastowiecznej wiosce niderlandzkiej.
Dawne pojęcie człowieka jako korony wszelkiego stworzenia zachwiane juz było
od stuleci, ale Bruegel nie przyłączył się i do tego wywyższenia osobowości, jakie
głosili humaniści. Przejmowali go przede wszystkim ludzie, którzy wśród cierpień
i ucisku zdobywają sobie prawo do życia. Twarde reguły walki klasowej towa-
rzyszącej narodzinom kapitalizmu ukazały mu wiele ciemnych stron ludzkiej
natury. Nie tylko zresztą jeden Bruegel przeżywał wówczas gorzkie rozczarowa-
nia: w wiekach XV i XVI powstała na Północy cała literatura wyśmiewająca głu-
potę i brzydotę człowieka. Większość dzieł Bruegla z tego okresu przepojona jest
cierpkim szyderstwem. Ten sam artysta, który tak wiele entuzjazmu wkładał w dzieła
sławiące piękno przyrody, przy ukazywaniu społeczeństwa swojej epoki okazał
się zjadliwym satyrykiem. Wystarczy, że bliżej przyjrzymy się ludziom na obrazach
i rysunkach Bruegla: jakże toporne, tępe twarze, jak puste spojrzenia.
W Krainie lenistwa (1567) zgromadzeni zostali, z wyjątkiem kupca, przedstawi-
ciele wszystkich klas niderlandzkiego społeczeństwa XVI wieku: rozwaleni w nie-
dbałych pozach pod drzewem, oddają się błogiemu próżnowaniu. Wyśmiewając
się ze swych bliźnich, malarz pokazuje ich głupi wyraz twarzy, niedorzeczne miny
i często wręcz nieludzką szpetotę. Ludzie Bruegla są tez niejednokrotnie spokrew-
nieni ze zwierzętami, potworami czy nawet martwymi przedmiotami z obrazów
Boscha. W Krainie lenistwa ludzkie figurki przypominają wypchane worki, Że-
bracy (1568) — t o pożałowania godni połamańcy, a Ślepcy (1568) wyglądają
jak bezmyślne kukły. Nasuwa to porównanie z satyrycznymi scenami ludowych
opowieści Dyla Sowizdrzała, przypomina historię o głupich pijakach, którym
pomyliły się własne nogi.

Współcześni Bruegla mogli brać mu za złe upodobanie do ułomności i spraw
pospolitych, mogli się przy tym powoływać na przykład tych niderlandzkich ma-
larzy, którzy naśladując Włochów, ściśle trzymali się kanonu antycznego piękna.
Bruegel bardzo cenił wielkich mistrzów włoskiego renesansu i mógł od nich
przejmować niektóre motywy. Lecz gorzką swą ironią, gryzącym swym szyder-
stwem lepiej wyraził całą miłość do ludzkości, jaką dzielił z wielkimi humanistami
swojego czasu, niz przez najstaranniejsze naśladowanie wzorów włoskich.
Zamiłowanie Bruegla do obrazów alegorycznych zgodne było z tradycją. Podczas
jednak gdy van Eyck stosował symbole o treści religijnej, Bruegel zapożyczał je
z folkloru, a często czerpał z własnej twórczej wyobraźni. Nie pomniejszają one
w niczym czysto malarskich wartości jego obrazów. W malarstwie włoskim ogólne
wrażenie zależy zazwyczaj od tego, co widz dostrzega na obrazie bezpośrednio,
nie zawsze trzeba przy tym odgadywać jego legendarne podłoże. Prace Bruegla
są znacznie bardziej obciążone, niekiedy nawet wręcz przeładowane treścią:
w ramy jednego obrazu artysta wtłacza aluzje do współczesności, alegorie z Pisma
świętego, mądrość ludową przysłów i porzekadeł oraz grę samej juz tylko własnej
wyobraźni. Dzieła włoskie uznać można za spokojne i kontemplacyjne, natomiast
Bruegel domaga się napiętej uwagi, jest niepokojąco zagadkowy i pobudzający
fantazję. I wszystko to nadaje jego twórczości sens ogromnie ludzki i przepaja
ją namiętną żarliwością.

Był to malarz prawdziwy, jako taki nieomylnie chwytał charakterystyczne cechy
wszelkich rzeczy i odtwarzał je nader wyraziście: ostro zarysowane sylwetki
rozmieszczał na jasnych tłach. Zarzucił skrupulatny, drobiazgowy sposób malo-
wania Niderlandczyków XV wieku, często rezygnował z miękkich przejść barw-
nych, uwydatniał i kontrastował jaskrawe plamy, poszukiwał najbardziej wpada-
jących w oko cech każdego przedmiotu i osiągał szczególną siłę działania, oży-
wiając płótno następującymi po sobie kolejno płaszczyznami koloru.
W Niderlandach szalała inkwizycja; Hiszpanie ogniem i mieczem tłumili powsta-
nie, które ogarnęło cały kraj. W Rzezi niewiniątek w Betlejem ukazuje Bruegel
hiszpańską karną ekspedycję w jednej z niderlandzkich wiosek. Zrozpaczona
ludność wyległa na ulice: żołnierze wyłamują zamknięte drzwi domów i wydzie-
rają dzieci z ramion płaczących matek. Nieszczęśnicy nie próbują stawiać oporu,
błagają jedynie o litość. Wymową szczególnie silną tchnie postać starego chłopa,
klęczącego na zimnym śniegu: odrzuciwszy czapkę, wyciąga ręce do nieubłaga-
nego rycerza. Obraz taki namalować mógł jedynie człowiek mocno uczuciowo
związany z uciskanym ludem. Niektóre figury, potraktowane z groteskową prze-
sadą, odznaczają się zdecydowaną brzydotą — dotyczy to zwłaszcza obdarzo-
nych wielkimi głowami dzieci; a przecież Bruegel sięgnął tu szczytów żarliwości
tak humanistycznej, że podobnej nie znajdziemy ani u jego niderlandzkich pre-
kursorów, ani u Włochów z ich umiłowaniem niewzruszonego spokoju.
Podczas rewolucji niderlandzkiej górne warstwy społeczeństwa gotowe były
przyłączyć się do Hiszpanów, aby tylko stłumić ludowe powstanie. Ostatnie lata
Bruegla wypełniać musiały ponure rozmyślania. Obraz Ślepcy wyraża jego ży-
ciowe doświadczenia. Akcja toczy się w ciszy łagodnego krajobrazu, pod drzewem
Pasie się krowa, wokół kościelnej wieży krąży stadko jaskółek. Ludzie jednak nie
widzą tej pięknej przyrody: oto przechodzi sześciu ślepców, trzymających się



siebie nawzajem i potykających się co krok. Jeśli przewodnik ich wpadnie do
rowu — cała gromadka wywróci się tam za nim, nie znając nawet prawdziwego
winowajcy. Taką to smutną, tak przerażającą scenę przekazał nam Bruegel w te-
stamencie: obraz namalowany został na rok przed śmiercią artysty.
Pospolite to wydarzenie, z jakim nieraz można było spotkać się na wsi, ukazał
artysta jak najdokładniej. Każda postać, każda twarz została scharakteryzowana.
Przedstawiona akcja zdaje się jednak równocześnie ukrywać jakiś głębszy, ta-
jemniczy, nawet wieloraki sens, który jak morał przypowieści określa na pół
świadomy sąd artysty na temat ludzkich losów. Sens ten trzeba odnaleźć, jak
rozwiązanie zagadki. Juz sama wieloznaczność sprawia, ze omawiany obraz jest
spośród dzieł Bruegla najbardziej przejmujący. Kompozycja i koloryt odpowiadają
treści obrazu. Odnosimy wrażenie, ze ślepcy, zanim jeszcze upadną, już tracą
równowagę. Kije nie stanowią tu pionowych trzonów (jak pnie drzewne w Zi-
mie), lecz układają się w linię zygzakowatą. Śmieszni jak lalki ślepcy budzą
jednocześnie współczucie, są odrażający i tragiczni, a na koniec wydają się re-
prezentować całą ludzkość. Obraz robi wrażenie szerokiego fryzu, lecz fryz to
krzywy, w którym spokojna linia prostopadła została przesunięta w przekątną.
Bruegel odbiera tu wartość wszystkiemu, co dawniej ukazywał — spokojny
pejzaż służy tylko po to, aby nas pouczyć o ludzkiej ślepocie. Harmonia barw,
utrzymana w tonach fioletu i szarzyzny, nadaje całości wyraz nieco upiorny.
Obraz mówi o rezygnacji artysty z wielu spraw, których zaledwie kilka lat wcześ-
niej tak żarliwie bronił. Jest świadectwem, że na zakręcie historii nawet geniusz
Bruegla nie umiał znaleźć wyjścia.
W drugiej połowie XVI wieku zamyka się pierwszy krąg rozwoju sztuki niderlandz-
kiej. Rozpoczął się, wraz z przebudzeniem miast, od realizmu, ulegał potem wpły-
wom dworu i konserwatywnych kół mieszczańskich, nabierając subtelności
i elegancji, skłonił się następnie do klasycznej sztuki Italii, aby z kolei, jakby na
przekór, skierować się ku źródłom realistycznej twórczości ludowej, ożywionym
ideą walki wyzwoleńczej. Na Brueglu kończy się szereg malarzy niderlandzkich,
lecz twórczość jego zawiera już zadatki zapowiadające sztukę XVII wieku, sztukę
Rubensa i Rembrandta.

Powstały w XV wieku w Niemczech kierunek artystyczny posiada wiele cech
nowatorskich. Szeroko wówczas rozpowszechnione kościoły halowe wiązały się
jeszcze całkowicie z dziedzictwem gotyku, lecz w ukształtowaniu wnętrza były
juz bliskie renesansowi. W kościele Św. Jerzego w Dinkelsbuhl (1448—1499)
sklepienie tworzy idealną siatkę. Składa się ono wprawdzie z samych tylko że-
berek, lecz tak proporcjonalnie jest nimi podzielone, że przypominają się klasyczne
kasetony. Jednocześnie w Niemczech już nie opierano posągów o kolumny, lecz
otaczano je obramowaniem lub umieszczano w niszach. Próby ukazania głębi
przestrzennej dostrzec można już w początkach XV wieku w malarstwie artysty
ze szkoły w Bazylei, Konrada Witza (ok. 1400/1410 — ok. 1444). Nieco drew-
niane w wyrazie figurki umieszcza on w przestrzeni juz wyraźnie uchwyconej.
W drugiej połowie XV wieku mistrz Pacher (ok. 1435—1498) z południowych
Niemiec, który najwidoczniej znał współczesnych mu artystów włoskich, tworzył
obrazy bardzo już przestrzennie żywe. Również z drzeworytów tego okresu do-
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wiadujemy się o poszukiwaniach możliwości odtworzenia przestrzeni trójwymia-
rowej.
W XV wieku dążenia zarysowane w stuleciu poprzednim nasilają się jeszcze wy-
raźniej. Artyści niemieccy wielką wagę przywiązywali do spraw emocjonalnych,
pociągał ich świat wzruszeń i marzeń. Mniej interesowało ich odtwarzanie kon-
kretnych wydarzeń niz reakcje, jakie wywoływały w duszy człowieka. Niemiecka
ówczesna literatura wydała słynny utwór „Żale Marii", przejmujący \N\/\SZ ża-
łoby. W XV wieku Johann von Saaz zastanawia się w dialogu „Oracz i śmierć"
nad prawem człowieka do szczęścia: miłość zwycięża wszechmoc śmierci,
a więc wartość człowieka jest niezniszczalna. ,,l jakiż kiedy rzemieślnik sporzą-
dził przedmiot tak sprawny a bogaty, tak kunsztowną małą kulkę jak głowa czło-
wieka?", wykrzykuje z zachwytem oracz.
Ówcześni artyści niemieccy lubowali się w scenach idyllicznych. Nieznany mistrz
z Nadrenii z początków XV wieku na obrazie Rajski ogródek (Frankfurt) ukazuje
usiane kwiatami łąki, bawiące się dzieci i złotowłosego anioła, śpiącego pod
drzewem. Malarz posłużył się emaliowymi farbami, wśród których uderza szcze-
gólnie czystością swą i siłą blasku jasny błękit. Tak niezmąconego nastroju nie
spotykaliśmy nawet w malarstwie niderlandzkim. W pracach malarza austria-
ckiego Frueaufa ze schyłku XV wieku znajdujemy pełne poezji motywy rodzimego
krajobrazu. Malarstwo pejzażowe odkrywa nam najsilniejsze strony szkoły nie-
mieckiej, którą pierwiastki uczuciowe i uduchowienie doprowadzały nieraz do
osłabiającej formę, zmanierowanej ckliwości i do przejaskrawienia kolorytu.
Nie uniknął tego nawet mistrz z Kolonii, Stefan Lochner (zm. 1451), którego ob-
razy ołtarzowe przepaja skądinąd nastrój spokoju i pogody.
W XV wieku rozwija się w Niemczech grafika artystyczna. Z warsztatowego
punktu widzenia za zapowiedź miedziorytu uważać można technikę niello, znaną
juz artystom średniowiecznym. Drzeworyt powstał w Niemczech, Niderlandach,
a także we Włoszech w XV wieku i bardzo szybko, wraz z kunsztem drukarskim,
rozpowszechnił się w całej Europie. Piętnastowieczne drzeworyty noszą co
prawda znamię pracy jeszcze na wskroś rzemieślniczej. Drewno jako tworzywo
decydowało tu o kompozycji i środkach ekspresji, o konieczności posługiwania
s'ę prostymi liniami i spiczastymi formami. Na niemieckim drzeworycie z XV wieku
antyczna poetka Safona przedstawiona została na wzór średniowiecznej damy



w długiej szacie, z mandoliną w ręku. Aby zaznaczyć erotyczny charakter jej
wierszy, powtórzono tę postać raz jeszcze w głębi pokoju, przy pocałunku z Al-
kajosem. Tak naiwna, wywodząca się z ducha ludowej poezji poglądowość nie
wykluczyła przestrzenności i plastyczności w sposobie przedstawiania ani
różnorodności stosowanych przez artystę ujęć. Zdobycze grafiki niemieckiej
z XV wieku mieli udoskonalić i artystycznie przetworzyć wielcy późniejsi mi-
strzowie.
Z końcem XV wieku pojawiło się wielu wybitnych rzeźbiarzy: Wit Stwosz (ok.
1445—1533), silnie związany ze środowiskiem polskim, który podczas swego
długoletniego pobytu w Krakowie stworzył rzeźbiony wielki ołtarz w kościele
Mariackim i nadzwyczaj piękny granitowy grobowiec króla Kazimierza Jagielloń-
czyka; w Wiirzburgu Tilman Riemenschneider (ok. 1460—1531), twórca wie-
lu rzeźbionych ołtarzy, który niespokojny ruch postaci potęgował łamanymi
liniami ich sfałdowanych szat. Niezwykłą siłę wyrazu uzyskał Riemenschneider
w rzeźbie nagrobnej, w pomarszczonych twarzach zmarłych starców (grobowiec
Rudolfa von Scherenberga w Wurzburgu, 1496—1499).
W końcowych latach XV wieku działa największy ówczesny niemiecki artysta,
Martin Schongauer (ok. 1445—1491). Ulegając wpływom malarstwa niderlandz-
kiego, zachowuje jednak pełną samodzielność artystyczną. Malował lub rył
w miedzi wizerunki Marii, w których głębokie swe przejęcie, całe ciepło swych
uczuć oddawał ekspresyjną formą plastyczną. W znakomitej jego rycinie Kuszenie
św. Antoniego artystyczny kształt fantastycznych zwierząt i potworów podpo-
rządkowany zostaje doskonale przejrzystej kompozycji. Wielkie wrażenie spra-
wiają jego cykle miedziorytnicze, przede wszystkim cykl „Pasja", gdzie arty-
sta szrafowaniem wydobywa bogaty i zarazem subtelny modelunek światło-
cieniowy.
Schongauera cenimy wysoko jako całkowicie dojrzałego i oryginalnego artystę,
uznajemy też jego znaczenie dla dalszego rozwoju sztuki niemieckiej, lecz pamię-
tać należy, że osiągnięcia artystyczne XV wieku są zaledwie zapowiedzią roz-
kwitu niemieckiego renesansu.
W XVI wieku Niemcy bardzo szybko wysuwają się na jedno z pierwszych miejsc
pośród krajów Europy. Obfite złoża miedzi w południowych Niemczech przy-
czyniają się do rozwoju produkcji. W dawnych miastach, ośrodkach przemysłu
i handlu, jak Norymberga lub Augsburg, rodzą się wielkie fortuny kupieckie:
zwłaszcza ród Fuggerów, jako największych w Europie kapitalistów, zasłynie
dzięki swym międzynarodowym kontaktom. Mieszczaństwo chciwie przyswaja
sobie zasady humanizmu.
Błędem byłoby przypisywać pojawienie się wszystkich nowych elementów
w sztuce niemieckiej tego okresu jedynie wpływom włoskiego renesansu. Nie
brakowało kulturze niemieckiej owych lat własnych twórczych sił, była też wy-
starczająco samodzielna, lecz wieloletnie doświadczenia włoskiego humanizmu
przyczyniły się niewątpliwie do jej rozwoju. Z początkiem XVI wieku zaostrza się
walka szlachty z wielkimi książętami feudalnymi; z kolei wybucha wojna chłopska.
Walce klasowej towarzyszy ścieranie się światopoglądów, narastają sprzeczności
religijne pomiędzy katolikami i protestantami. Już mistycy średniowieczni usi-
łowali wysunąć w religii osobowość jednostki na pierwszy plan. Wielu z nich

nauczało, iż człowiek może nawiązać kontakt z Bogiem bez pośrednictwa Ko-
ścioła. Lecz w odróżnieniu od sekt średniowiecznych reformacja usilnie podkreśla
wartość spraw doczesnych, domagając się od każdego człowieka, aby szedł za
swym powołaniem i „służył Bogu" swą ziemską działalnością. Z początkiem
XVI wieku sztuka zostaje w Niemczech wciągnięta w wir chłopskich walk wy-
zwoleńczych w takiej mierze, jak w żadnym innym kraju na zachodzie ówczesnej
Europy. Rozwija się niemiecka grafika polityczna: ulotki, pamflety i karykatury
spełniają rolę skutecznego oręża. Ruch ten nie pomija i wielkiej sztuki.
W XVI wieku w takich miastach jak Norymberga i Augsburg tworzą się podstawy
niemieckiego renesansu. Panoramy miast ze spiczastymi dachami domów i wą-
skimi ulicami zachowują jeszcze wygląd na wskroś średniowieczny, lecz we
wnętrzach budynków spotyka się już coraz więcej motywów klasycznych:
płaskorzeźby o mitologicznej tematyce zdobiące kominki, ołtarze w kościołach
ujęte po bokach w skopiowane według włoskich wzorów kolumny, otwarte
dziedzińce otoczone arkadami (dom Pellerów w Norymberdze). Z początkiem
XVI wieku Peter Vischer (ok. 1460—1529), rzeźbiąc postacie apostołów w gro-
bowcu św. Sebalda (Norymberga, 1507—1519), naśladuje klasyczne posągi.
Zbrojni rycerze jego dłuta z nagrobka w Innsbrucku (1514) to najstarsze okazy
niemieckiej rzeźby statuarycznej.
Przemieszanie dawnych tradycji z próbami nowego kształtowania przejawiło się
dobitnie w sztuce stosowanej, zwłaszcza w pracach złotniczych, którymi szcze-
gólnie zasłynęła Norymberga. Złote puchary norymberskie o bogatych, wspania-
łych ornamentach mają w sobie jeszcze wiele z gotyckiej finezji, która znamiono-
wała sztukę niemiecką XV wieku. Cała jednak sylweta pucharu jest już wyraźnie
rozczłonowana i odznacza się miękkim, krągłym zarysem, zgodnie z powięk-
szającą się ku górze objętością. Nowy gust przeniknął zresztą w XVI wieku do
wszystkich dziedzin niemieckiej sztuki.

Artystą, którego twórczość wielkie osiągnięcia niemieckiego renesansu wyraża
w sposób szczególnie przekonujący, jest Albrecht Diirer (1471—1528). Urodził
się w Norymberdze w rodzinie złotnika i bardzo wcześnie, juz w latach wędrow-
nych, przyswoił sobie bogate dziedzictwo niemieckiej sztuki XV wieku. Po po-
wrocie związał się z postępowymi kołami Norymbergi, przede wszystkim z Pirck-
heimerem; zainteresowanie ideami humanizmu znacznie rozszerzyło jego ho-
ryzonty. W życiu zachowywał stare, patriarchalne zasady, lecz będąc człowiekiem
swojej epoki, czuł, że pociąga go wszystko, co nowe, i dążył ku śmiałym, wielkim
dziełom.
Juz rysowany piórkiem młodzieńczy autoportret Durera, o niespokojnych, krzy-
żujących się liniach (ok. 1492, Erlangen), zdumiewa ciepłem uczuć i powagą
wyrazu. Cykl drzeworytów na temat Apokalipsy (1498) utrzymany jest w tra-
dycjach piętnastowiecznych. Durer był ostatnim i najwybitniejszym w zachodniej
Europie artystą, który stworzył wielki cykl na temat Objawienia św. Jana. W prze-
ciwieństwie do mistrzów średniowiecznych ujął te fantastyczne wizje pod kątem
wydarzeń własnej epoki i wyraził w nich postawę osobistą: polityczne przekonania
zaciekłego przeciwnika papiestwa (Ladacznica babilońska). W dziele Durera
tajemnicza wizja św. Jana uzyskuje wymowę, jakiej nie znaleźlibyśmy nawet



w tekście stanowiącym jego podstawę. Młodemu artyście dane było przepoić
treść Pisma św. sensem głęboko ludzkim, ukazał też w swej Apokalipsie cierpie-
nia i duchowe rozterki dobrze jego współczesnym znane z ich realnych doświad-
czeń. Niektóre z omawianych drzeworytów wydają się aż przeładowane, inne są
jakby splecione w skomplikowanym, liniowym ornamencie. Szczególna wznio-
słość i doskonałość uderza nas w Walce archanioła Michała ze smokiem. Artysta
podjął tu dawny, średniowieczny temat walki mocy światłości z mrocznymi si-
łami piekieł. Na rycinie Durera plastyczne piękno uskrzydlonego młodzieńca,
którego silne ciało pręży się pod fałdami rozwianych szat, a sylwetka odcina od
skłębionych ciał, a także krajobraz rozpościerający się u jego stóp świadczą, iż
zwyciężyły tu pierwiastki ludzkie: Durer okazał się godnym następcą Rafaela.
Juz podczas pierwszej swojej podróży do Włoch (1495) Durer zrozumiał, iż nie-
mieckiej sztuce i całej niemieckiej kulturze potrzebna jest dojrzałość klasycznej
formy, i właśnie dlatego sztuka włoska miała dlań tyle uroku. We Włoszech oddał
się Durer z zapałem studiom nad perspektywą i nauce o proporcjach. W auto-
portrecie (1500, Monachium) namalował siebie podobnego do idealnej postaci
Chrystusa. Cykl drzeworytów o życiu Matki Boskiej (ok. 1504—1510) klasyczną
czytelnością tak bardzo różni się od Apokalipsy, jakby dzielił go od niej czas
znacznie dłuższy niz okres lat zaledwie dziesięciu. Durer i tu zresztą pozostaje
wierny niemieckiej tradycji, traktując legendarne sceny z żywym przejęciem i na-
sycając je nastrojem. Szczególnie poetycka jest Ucieczka do Egiptu, gdzie akcja
toczy się na tle leśnej gęstwiny: takiego ujęcia nie spotykaliśmy u artystów wło-
skich współczesnych Durerowi. Wiele prac z tego okresu twórczości Durera świad-
czy o świadomym nawiązywaniu do klasycznych form wyrazu. Postać Adama

na miedziorycie Adam i Ewa (1504) ma wyidealizowany
kształt klasycznego Apolla.
W 1505 roku Durer ponownie wyjechał do Włoch, w pierw-
szym rzędzie do Wenecji. Kunszt jego ceniono już teraz
powszechnie i artyści włoscy godnie go przyjęli. Był teraz
całkowicie pod urokiem odniesionych wrażeń, Włochy
wydawały mu się ziemią obiecaną: ,,...tu jestem panem,
pisał do rodziny, a w kraju — darmozjadem". W Wenecji
usilnie rozwijał swoje wyczucie koloru. Namalował We-
necjankę w złotych tonacjach i o miękko modelowanej
tw3rzy; obraz ten mógłby uchodzić za dzieło któregoś
z artystów włoskich. Tworzył także wielkie malowidła
ołtarzowe: Obraz Wszystkich Świętych (1511, Wiedeń)
i Święto różańcowe (1506, Praga) skomponował według
reguł klasycznego malarstwa włoskiego. Nęciło Durera
spokojne piękno włoskich wzorów, lecz uporczywe próby
wtłoczenia własnego światopoglądu w ramy zbyt zawężone
klasycznością form często go prowadziły do jałowej
stylizacji.
Wielki artysta, Durer, nie mógł zachować neutralności wo-
bec starć ideologicznych, jakie podówczas rozgorzały w je-
go kraju. Podobnie jak wielu innych humanistów nie brał
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aktywnego udziału w walkach reformacji, wiadomo jednak, ze interesował
się bardzo losami Lutra i jego działalnością. Wolno nam przypuszczać, iz sym-
patyzował z ruchem ludowym. Ukazywanie obiektywnego piękna świata uwa-
żał za główne swoje zadanie artystyczne, nie tłumiąc zresztą przy tym na wskroś
osobistych odruchów „tajemniczego skarbu swego serca". W ciągu całego
życia nieraz porzucał ledwie zaczęte prace i zmieniał twórczą metodę, nigdy jed-
nak nie zapominał o tym głównym zadaniu. Dlatego tez zajmuje honorowe
miejsce nie tylko w sztuce niemieckiej, lecz i w całej historii północnego renesansu.
W kręgu twórców środkowoeuropejskich nikt nie oddawał się z takim jak on
zapałem studiom nad artystycznym językiem Italii, nikt nie dążył tak wytrwale do
ideałów klasycznego piękna i nikt nie dorównał mu twórczą samodzielnością,
mimo że tak bardzo był w sztuce włoskiej zaangażowany.
W rysunkach z natury wyraził Durer najdobitniej swój osobisty stosunek do życia.
Jego kwiaty, np. studium bukiecika fiołków, studia zająca, kuropatwy lub chrząsz-
cza, dzięki nienagannej dokładności rysunku, nie ustępują pracom Leonarda,
a przy tym wzruszająco i z niezwykłą pieczołowitością odnotowują najdrobniejsze
szczegóły, jakie artyści włoscy zazwyczaj pomijali. Niemieccy mistrzowie nauczyli
Durera odkrywać w małych rzeczach wielkość i wnikliwie ją odtwarzać. Dlatego
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tyle wymowy znajdziemy nawet w starannie przezeń wykonanym rysunku po-
marszczonych rąk. Umiejętność podkreślania w portretach ludzkiej indywidual-
ności oraz kunszt odtwarzania ludzkich twarzy za pomocą konturów i cieni
przejął Durer od Włochów. Lecz takiego dzieła jak rysunkowy portret matki artysty
nie mógłby stworzyć żaden artysta włoski czy niderlandzki. Durer dał artystyczny
kształt twarzy kobiety starej i niepozornej, podobnej do ptaka o wytrzeszczonych
oczach, z wystającymi kośćmi policzkowymi i zmarszczkami na czole. Juz wpraw-
dzie wśród rzymskich portretów znajdowaliśmy twarze nieładne, lecz brzydota
ich ukazywana była bez zaangażowania się artysty: konstatowano ją tylko i od-
twarzano, a wszelkie próby starożytnych, zmierzające do przezwyciężenia tej
obojętności, wiodły nieuchronnie do idealizacji. W sztuce średniowiecznej po-
spolitość przeradzała się często w grymas, a twarz — w maskę. Włosi w XV wieku
nie wnieśli w tej dziedzinie niczego nowego.

Rysunek Diirera świadczy, ze artysta nie tylko dokładnie, az po najdrobniejsze
szczegóły przestudiował twarz staruszki, lecz że ożywiony był ponadto pragnie-
niem wyjaśnienia każdej bodaj najmniejszej zmarszczki i wszystkich połączeń
pomiędzy owymi zmarszczkami, dążył do wyakcentowania cech najistotniej-
szych i podporządkowania im wszystkich spraw drugorzędnych; dzięki temu dał
niemal pełny obraz wewnętrznego życia swego modela. Z pomarszczonej twarzy
starej kobiety odczytać możemy niejako całe jej pracowite życie i znużenie i już
nie razi, ze tak bardzo jest oddalona od klasycznego ideału piękna. Zdolność do-
cierania do najgłębszych tajników duszy ludzkiej wykazywali już przed Diirerem
Niderlandczycy, a w pewnej mierze i rzeźbiarze niemieccy, jak na przykład Rie-
menschneider. Lecz Durer, który przeszedł klasyczną szkołę, mógł to zadanie roz-
wiązać w sposób doskonalszy. Głowa matki artysty została skomponowana i wy-
modelowana mocno i czytelnie, chociaż w kanciastych, wystających kościach,
pomarszczonym czole i żylastej szyi ujawnia się jeszcze niespokojny ornament
gotycki; właśnie tu rozpoczyna się rozwój, który poprzez liczne etapy pośrednie
doprowadzi do portretowego malarstwa Rembrandta.

Z okresu pełnego rozkwitu twórczości Durera pochodzą trzy miedzioryty, słusznie
uchodzące za arcydzieła: Św. Hieronim w jaskini. Rycerz, śmierć i diabeł i Melan-
cholia. Tematyka owych sztychów nie była całkowicie nowa, lecz Durer nadał
jej nową treść.
Podobnie jak Szkoła Ateńska Rafaela Hieronim na swój sposób ucieleśnia ideały
humanistyczne. Podczas gdy wielki Włoch umiejscowił akcję w sali otwartej
dla publiczności, Durer upodobał sobie zacisze ciasnej celi mędrca i zamkniętą
dokoła przestrzeń wypełnił migotliwym światłem, wdzierającym się przez okrato-.
wane okno. Pośród poskromionych śpiących zwierząt siedzi starzec, zatopiony
w spokojnej pracy uczonego, Durer ukazał pomieszczenie w całości, odstępując
od zasad perspektywy i skłaniając się ku prawidłom plastycznej opisowości; tak
przedstawiona komnata mówi o prostej, czystej duszy jej mieszkańca.
W rycinie Rycerz, śmierć i diabeł nie znajdujemy atmosfery takiego spokoju.
Trudno by chyba było uznać tę pracę za bezpośrednią aluzję do dziejących się
wówczas wydarzeń, tchnie jednak duchem rozterki i przełomu, tak charaktery-
stycznym dla swej epoki. Artysta jest tu wyrazicielem przekonania o moralnej
odpowiedzialności jednostki za własne czyny, a tak właśnie najlepsi z jemu współ-

czesnych patrzyli na otaczający ich świat, pełen dręczących i nie dających się
rozwikłać sprzeczności. Potężny rycerz w zbroi, powoli jadący na pięknym ru-
maku, przypomina po trosze konny posąg włoski, odznacza się jednak większą
koncentracją, głębszym zamyśleniem i przejęciem.
Na „humanistycznego rycerza", niczym na św. Antoniego, czyha ze wszystkich
stron zło i groza: śmierć pod postacią kościotrupa, krzywiąc się w uśmiechu,
podsuwa mu klepsydrę, a potwór z głową świni depce mu po piętach. Przejrzystą,
nasuwającą porównanie z płaskorzeźbą kompozycję rozsadzają rozliczne monstra,
wyzierające zza konia.
Również i sztych Melancholia wiąże się z klasyczną tematyką humanistów. Durer
zapewne nie wiedział, że już kilka lat przed nim Michał Anioł stworzył w postaci
Jeremiasza z plafonu Kaplicy Sykstyńskiej wizerunek zatopionego w rozważa-
niach myśliciela. U Włochów wszelako zadumie poświęcony jest zaledwie jeden
moment życia, zajętego poza tym nieustannym, swobodnym działaniem. Natomiast
Melancholia Durera pogrążona jest w samej sobie, zatopiona tak głęboko, jakby
juz na zawsze wyrzekła się wszelkiej aktywności; z pleców wyrastają jej wpraw-
dzie skrzydła, lecz nie uleci jak starożytna Nike lub chrześcijański anioł; w ręku
trzyma cyrkiel, ale go nie widzi; uskrzydlony Amor zaprzestał swych igraszek,
pies śpi zwinięty w kłębek. Liczne przyrządy z pracowni uczonego i stolarskiego
warsztatu wiszą lub lezą w spokoju: waga, klepsydra, piła, kula, strug z rozsypa-
nymi wokół gwoździami; jedynie w oddali nad zimnym niebem i martwą zatoką
unosi się nietoperz z napisem MELENCOLIA.
Co może oznaczać ta kobieta i jej atrybuty? Zasadnicza idea omawianego sztychu
do dziś nie została wyjaśniona, stanowiła też najwidoczniej zagadkę dla ludzi
współczesnych Durerowi. Nie jest to ilustracja jakiegoś tekstu. Podobnie jak
artyści weneccy z początków XVI wieku Durer splótł swój obraz z wielu figuratyw-
nych aluzji, które miały u widza wywołać odpowiednie doznania. Melancholia wy-
raża daremność myślowych spekulacji, rozczarowanie, zwątpienie, znużenie i smu-
tek, tak dobrze znane ludziom z tej przełomowej epoki. Nawarstwienie znaczeń
w Melancholii zaciemnia jej sens, tak czytelny w postaciach przedstawianych
przez Michała Anioła i jego współczesnych. Rycina Durera nie przypomina jednak
i prac Bruegla, który swoje skomplikowane kompozycje opierał zazwyczaj na
jednej idei lub tezie. W Melancholii każdy ukazany przedmiot niejako rzutuje na
pozostałe, co skłania nas do odkrywania w nich coraz dalszych znaczeń. Nie
wytłumaczymy również treści sztychu za pomocą źródeł literackich, pogrąża on
duszę widza w mroku niespokojnej głębi, jak symfonia.
Przy tym wszystkim jest jednak Melancholia Durera dziełem w swoim rodzaju
równie doskonałym i klasycznym, jak Madonna Sykstyńska Rafaela lub Wenus
Giorgiona. Napięciu treści odpowiada także kompozycja ryciny. „Całość nie ujęta
w ramy sprawia dziwne wrażenie" powiedział Wólfflin. Znajdujemy tu wiele
przedmiotów spiczastych, o ostrych rogach i krawędziach, kontury przecinają
się, nie ma tych spokojnych, poziomych linii, które były tak wyraźne w Św. Hie-
ronimie w jaskini. W rycinie tej Durer doprowadza technikę miedziorytu do do-
skonałości. Już Schongauer opanował miedzioryt w sposób mistrzowski — jego
sztychy odznaczają się różnorodnym bogactwem kresek. W trzech omawianych
sztychach Durer posłużył się warsztatem szczególnie subtelnym: w zależności



od ukazywanych przedmiotów, rodzaju ich kształtów i powierzchni posługiwał
się liniami równoległymi, krzyżującym się szrafowaniem i punktowaniem. W grun-
cie rzeczy sztychy Durera wykazują większą gradację tonów i więcej siły witalnej
niż niektóre jego obrazy olejne. Większość miedziorytów siedemnastowiecznych,
pedantycznie dokładnych, równomiernie szrafowanych, wydaje się w zestawieniu
z pracami Durera oschła i martwa.
W Czterech apostołach, podejmując „klasyczny temat" ukazania czterech sto-
jących, udrapowanych postaci, pozostał Durer całkowicie sobie wierny. Dalekie
modele takich postaci znaleźć możemy u Masaccia i Michała Anioła, lecz figury,
u Włochów stojące zazwyczaj swobodnie, u Diirera zostały ograniczone do wąskiej
przestrzeni skrzydeł ołtarza: potęguje to ich dramatyczną cielesność i majesta-
tyczną godność. Główne akcenty kompozycji — to twarze, a przede wszystkim
oczy apostołów. Dinerowi nie chodziło tu chyba o przedstawienie czterech ludz-
kich temperamentów według pojęcia starożytnych. Różne charaktery swoich
czterech postaci przedstawił jednak tak plastycznie, jakby chciał udowodnić
prawa rządzące istnieniem każdego z nich. Jan, bez brody, w czerwonym płaszczu
o miękkich fałdach, wyraża spokojną kontemplację. U stojącego za nim Piotra
również dominuje zdolność skupienia się na jednej sprawie. Paweł z księgą i mie-
czem, w białym płaszczu o ostrych, kanciastych fałdach, ucieleśnia męską siłę.
Marek zwraca szybkie spojrzenie w bok, poza obraz, pełen gotowości do czynu.
Sądząc z napisu na obrazie, miał on wyrażać protest Durera przeciw panoszącym
się wówczas w całych Niemczech kaznodziejom, „fałszywym prorokom". U progu
starości pragnął artysta potwierdzić pozytywny ideał człowieka. Poszukiwał go
także w życiu współczesnym: żarliwość płonąca w oczach apostołów przypomina
liczne portrety Durera (np. portret Holzschuhera, Monachium).
Durer wiele rozmyślał o problemach sztuki, starał się świadomie rozwiązywać po-
stawione sobie zadania. Fascynowało go różnorakie piękno zjawisk tego świata.
„Chętnie widzimy rzeczy piękne, daje nam to radość", pisał. Był przekonany, iż
piękno można sformułować jakimś ogólnie obowiązującym wzorem, dlatego
mozolił się nad proporcjami i wierzył w potęgę liczb. Opowiadano, z jakim po-
śpiechem ruszał z Wenecji do Bolonii w nadziei, że tam właśnie zgłębi tajemnicę
pięknych proporcji. Lecz żywa jego natura nie mogła zadowolić się formułami.
„Zaprawdę bowiem sztuka tkwi w przyrodzie, kto ją z niej wydrzeć zdoła, ten ją
ma", pisał. Twierdził, ze cały urok polega właśnie na odchyleniach od normy
i, w przeciwieństwie do Włochów, istotę piękna dostrzegał nie tylko w samych
przedmiotach, lecz także w osobistym stosunku artysty do nich.
Durer był jednym z największych, lecz bynajmniej nie jedynym reprezentantem
niemieckiego renesansu. W Norymberdze podążali jego śladami Hans Kulmbach,
twórca subtelnych, choć cokolwiek wątłych portretów, oraz wielu miedzioryt-
ników, tzw. „małych mistrzów". Hans Burgkmair z Augsburga uprawiał drze-
woryt i na miarę swego skromnego talentu wykorzystywał artystyczne doświad-
czenia sztuki klasycznej. Hans Baldung Grien w Sztrasburgu rysował upiorne
sceny — młode, nagie kobiety napastowane przez kościotrupy oraz dzikie sabaty
czarownic. W Regensburgu pojawił się Albrecht Altdorfer (ok. 1480—1538),
jego pogodne pejzaże pełne są kędzierzawych, jakby z koronek tkanych drzewek
i malutkich figurek świętych (Św. Jerzy, Monachium). Spośród artystów Nie-

miec środkowych największe uznanie zyskał Łukasz Cranach starszy (1472 —
—1553). Portrety, jakie malował, zwłaszcza Lutra i Fryderyka Mądrego, odzna-
czają się nieco toporną, lecz zgodną z prawdą charakterystyką. Kobiety na jego
obrazach są za to jasnowłose, białoskóre, piękne, ich słodycz jest nieco zmaniero-
wana. Artysta nazywał swoje modelki Marią, Wenus lub Lukrecją, lecz w istocie
odtwarzał typ współczesnej sobie kobiety niemieckiej. W Odpoczynku podczas
ucieczki do Egiptu (1504, Berlin) na zielonej łące pod kędzierzawą brzózką
igrają wdzięczne, skrzydlate aniołki. W późnych dziełach Cranacha widzimy arty-
styczne zubożenie: całe Niemcy ogarnęła depresja po rozbiciu powstania chłop-
skiego i wzmocnieniu się reakcji. Durerowi dorównali dwaj tylko ówcześni artyści:
Mathias Griinewald i Hans Holbein.
0 życiu Mathiasa Grunewalda, którego właściwe nazwisko brzmi Mathis Gothardt-
-Nithart (ok. 1470—1528), wiemy niewiele. Pracował na zamówienia wyższego
duchowieństwa, biskupów Aschaffenburga i Moguncji, przez pewien czas utrzy-
mywał też bliskie kontakty z Albrechtem Brandenburskim. Sympatyzował z re-
formacją, co jednak nie uwidoczniło się w jego dziełach bezpośrednio, wyczuć
w nich raczej można echa tradycji gotyku i wczesnego średniowiecza. Dla nas
najważniejszy jest jednak fakt, ze wybitna, namiętna osobowość artysty wycisnęła
niezaprzeczalne piętno na każdym jego obrazie.
Interesowały go przede wszystkim cudowne zdarzenia i objawienia. Cud u Grune-
walda wszakże nie cieszy, nie podnosi człowieka na duchu, raczej przeraża, wy-
trąca z równowagi, napełnia strachem i rozpaczą. W głównym dziele Grunewalda,
ołtarzu z Isenheim (ukończonym 1511), tradycyjne tematy z ewangelii ukazane
zostały jak nadziemskie wizje: tak w Ukrzyżowaniu, jak w Zmartwychwstaniu
1 Zwiastowaniu wszędzie ingerują niebiańskie moce w życie człowieka, pro-
mieniują i oślepiają. Scena Ukrzyżowania spowita jest mrokiem nocy, z którego
postaci wynurzają się jak upiory. Ukrzyżowany Chrystus ze zwieszoną głową zdaje
się prężyć w ostatnim, rozpaczliwym wysiłku, kurcz skręca jego ciało. Przed tym
obrazem ludzkiego cierpienia św. Jan Chrzciciel, na szeroko rozstawionych no-
gach, z otwartą księgą w ręce, wskazuje na Chrystusa palcem, nie przejawiając
bynajmniej współczucia dla jego męki. Z postacią tą kontrastuje Magdalena
klęcząca z rozpuszczonymi warkoczami, załamująca w szalonej rozpaczy kościste
ręce. Matka Boska w olśniewająco białym płaszczu, z zapuchniętymi od łez, nic
nie widzącymi oczami, wznosi dłonie ku niebu. Nad nią pochyla się Jan apostoł
w jaskrawoczerwonej szacie. Długim ramieniem mocno obejmuje Marię wpół,
ściskając jej ramię niemal brutalnie, jakby ją wzywał do opamiętania. Sam jednak
ledwie może się opanować ów wychudły młodzieniec z przymkniętymi oczami,
0 boleśnie rozwartych ustach, ze zwisającymi w nieładzie kosmykami włosów.
Patrząc na Zwiastowanie odnosimy wrażenie, że Maria za chwilę zemdleje na
widok uskrzydlonego młodzieńca, który oto wtargnął do jej komnaty.
W Zmartwychwstaniu śpiący u grobu żołnierze porozrzucani są na wszystkie
strony. Nawet aniołowie w obrazie Maria z Dzieciątkiem, scenie, którą artyści
niemieccy przedstawiali jako spokojną idyllę, przypominają tajemnicze zjawy
1 otaczają Marię jak pokusy piekielne św. Antoniego.
Na skrzydłach wyobraźni przenosił Grunewald człowieka w świat fantazji, stra-
szył go nadnaturalnymi zjawiskami, umiał ożywić i zbliżyć do nas swoje wizje



za pomocą paru drobnych szczegółów, jak choćby prostej, ścierką przykrytej,
drewnianej dzieży albo nocniczka pod kołyską dziecka. Niekiedy w nieodgadnio-
nym olśnieniu ujawniało mu się piękno realnego świata wyraźniej niz wielu
mocno stojącym na ziemi obserwatorom. Za martwym ciałem Chrystusa dostrzegł
spowity mgłą krajobraz górski, widział cudowny krzak róży i wdzięczną, zgrabną
łanię obok kudłatego pustelnika. Formy na obrazach Griinewalda są wygięte,
wykrzywione, łamane. Przedmioty martwe zdają się gestykulować jak żywe:
nawet poprzeczna belka krzyża w Ukrzyżowaniu stanowi niejako przedłużenie
rozciągniętych ramion Chrystusa.

Najważniejszym środkiem wyrazu Grunewalda jest światło. Od czasów gotyckich
witraży żaden artysta nie reagował na nie tak ostro, tak niemal boleśnie. Lecz
podczas gdy w witrażach światło stapia się z barwą, u Grunewalda jego funkcja
polega raz na pochłanianiu jaskrawych, czystych tonów, raz na ich koncentro-
waniu, przy czym użycza im niezwykłego blasku. Zresztą na tych obrazach prze-
ważnie nie widać samego źródła światła, wlewa się ono szeroką strugą, rozjaś-
niając to jedne, to inne miejsca i zanikając wreszcie stopniowo w delikatnych
odcieniach kolorów lokalnych.
W Pinakotece monachijskiej obok Czterech apostołów Durera wystawiona jest
praca Grunewalda Spotkanie św. Erazma ze św. Maurycym. Są to prace bez
mała równoczesne. Obraz Durera jest niewątpliwie doskonalszy; to arcydzieło,
wzór i przykład ukształtowany świadomie i mądrze według pewnych określonych
zasad (z tego właśnie względu XIX wiek uznał i sławił Durera jako największego
z niemieckich artystów). Grunewald natomiast podąża raczej za twórczą intuicją,
żadne kanony nie mogą go zniewolić. Kompozycja jest u niego swobodniejsza!
koloryt bogatszy, ciepłe barwy stapiają się ze złotem w nadzwyczajnym blasku.
Obraz Grunewalda bardziej odpowiada nowoczesnym gustom malarskim.
Różnicę pomiędzy tymi dworną artystami potwierdzają także ich rysunki. Rysując
portret matki, Durer bada jej twarz, rozkłada ją niejako na części, po czym re-
konstruuje za pomocą mocnego konturu. Graficzna ostrość nadaje owej twarzy
charakter jakby maski w duchu późnego gotyku. Grunewald lub jego następcy,
rysując brzydką twarz starej, chorej kobiety, nadawali jej wyraz szczególnej god-
ności przez całościowe ujęcie i jak gdyby zatopienie jej w świetle.
Problemy, które absorbowały Grunewalda, nabrały później wielkiego znaczenia.
Światło w jego obrazach jest wprawdzie blaskiem fantastycznym i tajemniczym,
zrodzonym siłą twórczej wyobraźni, a jednak dzięki niemu dostrzegamy i ocenić
możemy całe różnorodne bogactwo doczesnego świata. Światłocień Grunewalda
i stosowane przezeń gradacje tonów przyczyniły się do rozwoju artystycznych
środków malarstwa. Zagadnieniami światła zajmować się będą najlepsi artyści .
XVII wieku, ale juz Grunewald wykazał w tej dziedzinie wielkie mistrzostwo
Hans Holbein młodszy (ok. 1497—1543) stanowi całkowite przeciwieństwo ,
Grunewalda. Był to w pierwszym rzędzie obserwator nie tracący nigdy zdrowego
rozsądku, trzeźwego osądu i poczucia miary. Juz w okresie młodości opuścił '
Augsburg, był w Bazylei i we Włoszech, największą część życia spędził jednak na .'
dworze angielskim. Tam objawił się jego niezwykły talent portrecisty i rysownika.
W licznych swych pracach stworzył całą galerię portretów. Pozowali mu przed- ,
stawiciele dworskiej arystokracji, całe lubujące się w przepychu otoczenie zbrod-

niczego Henryka VIII: dumne kobiety, wybredne arystokratki, zgrabni mężczyźni
o wypielęgnowanych twarzach i fryzurach, o mocno zaciśniętych ustach, pa-
trzących przed siebie nieruchomo oczach; dalej starcy o zwiędłych, zbrużdżonych
policzkach i zamglonym wzroku, a także znudzeni cynicy obok dobrodusznych
grubasów lub tępaków; widzimy ludzi wiecznie z siebie zadowolonych lub spryt-
nych szczęściarzy: jednych zżerają ambicje, inni marszczą brew ponuro; są jeszcze
inni, znękani troską, zmęczeni życiem lub tez tacy, co mężnie oczekują na uderze-
nia losu. Całe ich szeregi przechodzą przed nami na rysunkach Holbeina, nie
zaszczycając nas ani jednym spojrzeniem, nie odwracając nawet głowy. Holbein
studiował ich beznamiętnie, może tylko portretując samego Henryka VIII o na-
lanej, różowej, świńskiej twarzy nie wytrzymał i przesadził. Przeważnie nie tracił
jednak równowagi, zachowując spokój chłodnego obserwatora. W przyszłości
wielu naturalistów powoływać się będzie na niego jako na wzór autorytatywny,
lecz zimny obiektywizm Holbeina wyraża sztukę równie wielką, co historyczna
proza Tacyta.

W portretach Holbeina fascynuje nas wyrazistość postaci i precyzja obserwacji.
W porównaniu z portretami z XV wieku rysunki Holbeina zdradzają nieporówna-
nie ostrzejsze i przenikliwsze spojrzenie: odnosimy wrażenie, jakby artysta był
rozczarowany, jakby utracił ową wiarę w człowieka, jaką jeszcze przejawiali
wcześni humaniści. Dlatego, chcąc uchronić się przed goryczą pustki, w swych
nieubłaganie zgodnych z prawdą wizerunkach starał się Holbein usilnie o piękno
artystycznego ujęcia. Istotnie, wszystkie te odrażające, złe, okrutne twarze zdołał
ukształtować-we wspaniałej, linearnej formie, prostej i pełnej siły. Wydaje się, że
wręcz igra kontrastami, przeciwstawiając grubą materialność tych ociężałych ciał
lekkiej zwiewności określających je linii. Holbein nie rezygnował również z mo-
delunku światłocieniem; prócz ołówka uży-
wał lekko barwionej kredy, węgla i sang-
winy. Lecz niespokojne linie wewnętrzne,
dzielące formy na rysunkach Durera, były
Holbeinowi całkowicie obce. Starał się
przede wszystkim znaleźć ogólny zarys
twarzy, utrwalał go linią nie zamkniętą,
napiętą, jakby wypełnioną ludzkim odde-
chem, samą twarz zaś podkolorowywał
jedynie w paru miejscach. W każdym ry-
sunku stosował specyficzny sposób przed-
stawiania, specyficzny rytm, często tez
w jednym rysunku posługiwał się kilkoma
różnymi środkami artystycznymi.
Holbein należał do pokolenia, które na-
stąpiło po Diirerze i na które spadły wszel-
kie straszliwe konsekwencje walk rozgo-
rzałych w Europie. Nie podzielał już owej
niewzruszonej ufności w człowieka, jaka
ożywiała Durera, świadka pierwszych zwy-
cięskich ataków humanizmu. Pociągała go

Hans Holbein ml., Oracz i śmierć,
drzeworyt z „Tańca śmierci", 1526



naga, niekiedy nawet okrutna prawda — ośmielił się nawet ukazać martwego
Chrystusa w postaci płasko wyciągniętego trupa, noszącego już oznaki rozkładu
(1521, Bazyleja).
Temat śmierci odgrywał wielką rolę w sztuce XV i XVI stulecia, zwłaszcza w Euro-
pie Północnej. Średniowieczne oczekiwanie ostatniej godziny łączyło się tu
z filozoficznymi rozważaniami o konieczności używania rozkoszy życia. W cyklu
drzeworytów Taniec śmierci (powstałym 1526, opublikowanym 1538) nadał Hol-
bein temu motywowi zwartą i dobitną formę. Nie chodziło mu przy tym o żadne
cele dydaktyczne, podobnie jak Erazm dał jedynie przekrój wszystkich warstw
społecznych, zaczynając od Stolicy Apostolskiej i kończąc na dnie nędzy. Wszę-
dzie człowiekowi towarzyszy rozklekotany, śmieszny i odrażający szkielet —
straszliwe widmo śmierci: Adamowi pomaga orać, wyziera zza papieskiego
tronu, wydziera laskę przerażonemu opatowi, podtrzymuje gorliwie ramię starca,
pośredniczy pomiędzy chorym i lekarzem. Średniowieczny symbol śmierci —
postać kościotrupa — znajduje u Holbeina w pełni artystyczne uzasadnienie.
Twórca daje do zrozumienia, że z komedii życia nie da się wykreślić tej tragicznej
roli. Nawet w idyllicznej scenie orki kościotrup popędza konie pracowitego
chłopa. Przebiegające kompozycję zorane skiby czy promienie słońca wschodzą-
cego za odległą wioską — wszystko wiąże się z postacią tego gorliwego, wszech-
obecnego towarzysza człowieka. Drzeworyt Holbeina cechuje wielka swoboda
i dojrzałość: na ciasno ograniczonej przestrzeni niewielkiego prostokąta uzyskał
głębię przestrzeni i ukazał zmierzający naprzód ruch. Linie poprowadzone są
bardzo płynnie, niemal tak jak w stworzonych również przez Holbeina rysunkach
do „Pochwały głupoty", zachowują jednak przy tym charakterystyczną dla drzewo-
rytu, wyrazistą formę.
Oczywiście dzieje sztuki nie mogły przebiegać w Niemczech zupełnie tak samo
jak w Niderlandach, mimo to można się było spodziewać, że po Holbeinie osiąg-
nie ona etap odpowiadający okresowi twórczości Bruegla. Lecz rozbicie ruchu
chłopskiego, a później wojna trzydziestoletnia miały na długi czas zahamować
rozwój sztuki niemieckiej.

IV. SZTUKA FRANCUSKA W XV I XVI WIEKU

Laur ja miłuję, drzewo Apollina.
Z gałęzi jego splata mi kochanka
Jej też lokami owinięty wieniec.

Ronsard, ,,Maria'

Twarz się twoja w próchno zmieni,
bez żyt i bez śladu życia,
poprzez skórę widać kości
oraz szereg zębów nagich,
jako te, co szczerzą ku nam
kościotrupy na cmentarzu.

Ronsard, „Kasandra"

Podczas gdy na dworze burgundzkim pracowali artyści niderlandzcy, wśród
których nie zabrakło i van Eycka, Francja miała w XV wieku własnych wybitnych
malarzy. Juz w miniaturach „Godzinek księcia de Berry" (1411—1416, Chantilly),
wykonanych przez braci Limbourg, uderza ostrość obserwacji idąca w parze
z płaszczyznowym rozwiązaniem obrazu i starannym doborem barw. W dzie-
dzinie malarstwa sztalugowego wpływy niderlandzkie bywały we Francji tak
silne, że Marmion, który pracował w Amiens, zaliczany jest do szkoły niderlandz-
kiej. Natomiast w pracach innego artysty, nazywanego „Maitre de Moulins",
występuje — przeciwnie niż u Niderlandczyków — czytelna, architektoniczna
konstrukcja obrazów, widoczna zwłaszcza w ołtarzu w katedrze w Moulins.
W południowej Francji dawał się juz w XIV wieku odczuwać wpływ włoski,
który był też wyraźnie dostrzegalny w dziełach piętnastowiecznych artystów ze
szkoły awiniońskiej, Charontona i Fromenta. Wpływ ten wszakże nie wykluczał
inspiracji tradycji niderlandzkiej. Słynna Pięta z Awinionu, obecnie znajdująca się
w Luwrze, niewątpliwie dzieło Charontona, odznacza się formą monumentalną
i klarowną, całkowicie w duchu renesansu. Lecz podczas gdy włoskie sceny
śmierci cechuje większa równowaga i harmonia, tu dominuje silny kontrast po-
między sztywno klęczącą postacią pogrążoną w modlitwie a gwałtownie wygię-
tym ciałem martwego Chrystusa ze zwisającą ręką.
Malarstwo francuskie XV wieku nie osiągnęło tak wielkiej jedności, jak sztuka
niderlandzka, jest jednak na wskroś samodzielne: w wieku tym stworzone zo-
stały podwaliny francuskiej szkoły malarskiej.
Oblicze tej szkoły przejawia się najsilniej w twórczości Jean Fouqueta, najwię-
kszego malarza francuskiego XV wieku (ok. 1415—1481). Pochodził z Tours
w południowej Francji, pracował zaś w okolicach Loire. Zwiedził Włochy, znał
również współczesnych artystów niderlandzkich. Okazał się oryginalny we wszyst-



kich dziedzinach twórczości, jakimi się zajmował: w portretach, miniaturach
i obrazach sztalugowych. Portrety Fouqueta nie ustępują niderlandzkim trafnością
charakterystyki, od włoskich natomiast różni je podkreślenie cech indywidualnych.
Artysta nie tyle jednak interesował się wewnętrznym życiem człowieka i jego
zmiennymi nastrojami, ile trwałymi osobistymi cechami swych modeli, przed-
stawianymi w sposób czytelny i zrozumiały. W portrecie Etienne Chevaliera ze
św. Stefanem uderza przeciwstawienie dwóch wizerunków: subtelny profil
młodzieńca z ostro zarysowanym nosem kontrastuje z twarzą fundatora, o nosie
cokolwiek przypłaszczonym. Postaci szkicuje Fouquet wyraziście i jasno, niemal
sylwetkowo: zna juz metodę pomijania szczegółów, docenia siłę widzenia skon-
centrowanego, czyli tego czynnika, który w sposób istotny określi charakter sztuki
francuskiej. Różni go to od piętnastowiecznych Niderlandczyków, którzy starali
się ukazywać człowieka bardziej intymnie. Madonna Fouqueta (Antwerpia) jest,
być może, portretem Agnes Sorel, kochanki króla: smukła dama, pełna wdzięku
arystokratka w gronostajowym płaszczu, z uwodzicielsko rozchylonym stanicz-
kiem na odsłoniętej piersi. Niewiele w niej podobieństwa do włoskich Madonn
z XV wieku, zazwyczaj idealizowanych, lecz daleko jej również do niderlandzkiej
bezpośredniości. Układ barw zmierza do podporządkowania materialnych pier-
wiastków względom wyższej natury. Postać Madonny odcina się ostro od błę-
kitnego tła oraz od konwencjonalnych, błękitnych lub płomiennie czerwonych
aniołów, sprawiających z kolei bardziej żywe wrażenie niż sama Maria i jej nie-
ruchome, anemiczne dziecko. Juz w opisanych dziełach rozpoznać możemy spe-
cyfikę twórczości francuskich malarzy: oddawanie zjawisk wizualnych w formie
wyrazistej i powściągliwej.
Fouquet uprawiał głównie malarstwo miniaturowe. Bliski jeszcze braciom Lim-
bourg osiągnął jednak na tym polu większą dojrzałość i okazał się prawdziwym
wirtuozem. Wykonane przez niego ilustracje do różnych tekstów, do godzinek,
historii Józefa Flawiusza i dzieł Boccaccia, świadczą o znakomitym talencie
narratorskim. Na miniaturze Skazanie księcia d'Alencon przedstawił tłum ludzi,
kilkaset postaci, malując każdą z nich z niesłychaną cierpliwością i precyzją.
Pod tym względem jedynie van Eyck mógłby się z nim mierzyć. Widzimy zasia-
dających majestatycznie sędziów w białych kapturach, króla na tronie i gromadę
cisnących się gapiów, których odpędzają straże. Cały ten tłum ujęty jest wszakże
w wyraźnie dostrzegalny kształt rombu, który wraz z kobiercami na ścianach
i bogato kwiatami ozdobionym brzegiem miniatury tworzy figurę geometryczną,
bardziej określoną niz na ołtarzu van Eycka.
Fouquet był jednym z pierwszych wielkich malarzy zachodnioeuropejskich, którzy
ilustrowali teksty literatury współczesnej. Częściowo posługiwał się przy tym
środkami tradycyjnymi, stosowanymi także przez Włochów dla tematów z Pisma
św., lecz w niektórych wypadkach z wielką swobodą i fantazją wynajdował nowe
typy kompozycji. Interesował go wówczas przede wszystkim stosunek tła do pierw-
szego planu i postaci na proscenium. Na miniaturze Fouqueta Dawid dowiaduje
się o śmierci Saula akcja toczy się pod gołym niebem: w dali wije się rzeka i wzno-
szą góry. Nagromadzenie szczegółów nie zachwiało wielkiej harmonii obrazu
i nie odebrało mu przejrzystości konstrukcji. Daleki krajobraz podporządkowany zo-
stał grupie z pierwszego planu, składające się na nią postaci mają szaty na prze-

Hótel de Cluny, koniec XV w.,
Paryż; plan

mian jasne lub ciemne. Opisany układ różni
Fouqueta od współczesnych mu artystów
w Niderlandach i w Niemczech. Tak szeroko
rozciągający się krajobraz z rzadka tylko spot-
kać można u malarzy włoskich.
We francuskim malarstwie miniaturowym XV
wieku pojawiają się sceny z życia rycerzy.
Bardzo poetycką miniaturę na taki rycerski
temat stworzył jeden z rówieśników Fou-
queta, nadworny malarz króla Renę. Ukazał
on łąkę w ramach drzewnych pni, tarczę słońca
zniżającą się do horyzontu, długie cienie rzu-
cane przez drzewa na złociście połyskującą
zieleń trawy. Przed kamienną płytą stoi mło-
dy rycerz i odczytuje stary napis; koń spokojnie
pasie się pod drzewem, sługa odpoczywa na murawie. Postacie są o wiele pla-
styczniejsze niż w dawniejszych miniaturach francuskich, lecz włoską monu-
mentalność zastępuje tu atmosfera intymności, zawierająca juz pierwiastki
malarstwa nowożytnego.
Kościoły budowano we Francji wciąż jeszcze według planów tradycyjnych, ale
w architekturze świeckiej pojawiają się już nowe formy. Wymienimy jako zna-
komite przykłady tej nowej architektury dom bogatego królewskiego skarbnika
Jacquesa Coeura w Bourges i gmach Muzeum Cluny w Paryżu. Podobnie jak
w zamkach średniowiecznych główny budynek znajduje się w dziedzińcu oto-
czonym murami i wieżami. Nie wynika to juz z konieczności życiowej, lecz z prze-
świadczenia, ze budowla prawdziwie elegancka musi wyglądać jak niedostępny
kasztel. Nad każdą partią wznosi się osobny, spiczasty dach albo szczyt wieży.
Nawet klatka schodowa przeniesiona została na zewnątrz budynku, tworząc
samodzielną i wyraźnie z zewnątrz dostrzegalną bryłę architektoniczną. Kon-
strukcja całego kompleksu nie opiera się na owej przejrzystej regularności planu,
jaką posiadają włoskie palazzi z tego samego okresu. Układ poszczególnych
części podyktowany był zapewne potrzebami wyłącznie praktycznymi. Mury,
okna i balustrady zdobiono ornamentem o kształtach gotyckich. W zestawieniu
z pałacami włoskimi piętnastowieczny dom francuski sprawia wrażenie budowli
średniowiecznej; ale nie ma w nim śladu tej ponurej surowości, która nadawała
charakter licznym gmachom z XII—XIV wieku. Nie zastosowano tu wprawdzie
układu kolumnowego, ale za to przez zgodne z piętrami rozczłonowanie budynku
stworzono jego prawdopodobieństwo. Zastąpienie ostrołuków okiennych prosto-
kątnym oprofilowaniem jest naturalne z uwagi na horyzontalny podział murów.
Choć budynek zdobiony był w wielu miejscach na sposób gotycki, gładkość
ścian ma wielką siłę oddziaływania artystycznego i podkreśla ich materialność
zacieraną w gotyku.
Błędem byłoby oceniać osiągnięcia francuskich twórców jedynie z punktu wi-
dzenia ich umiejętności opierania się na zasadach architektury włoskiej XV
i XVI wieku albo po prostu traktować piętnastowieczną architekturę francuską
jako jeszcze niedojrzały renesans. Francuscy budowniczowie wypowiadali się



na wskroś samodzielnie. Podobnie jak portret środkowoeuropejski, również
i dom francuski posiada osobisty, indywidualny charakter i przejawia go silniej
niz włoskie palazzi, w których dominowały już kształty stereotypowe. Domy
francuskie wydają się intymniejsze niż włoskie gmachy z ich przesadnie pod-
kreślonymi fasadami, a stosowane przez Francuzów zróżnicowanie bryły i skali
architektonicznej oraz ruchliwość linii wskazują na wysoko juz rozwinięte po-
czucie harmonii całego dzieła. Piękno francuskiej architektury XV wieku wytrzy-
muje wszelkie porównania z Rzymem i Florencją.
Nie bez oporów podążało francuskie budownictwo sakralne za architekturą
świecką, która w początkach XVI wieku rozwijała się znakomicie: najlepsze jej
świadectwa to liczne zamki, koncentrujące się głównie nad Loarą.
Zamek królewski w Amboise, przebudowany z końcem XV wieku, a mocno jeszcze
zmieniony później, przypomina trochę średniowieczny kasztel. Wzniesiony jest
na planie nieregularnym i otacza go wysoki mur z narożnymi wieżami; w samym
środku całego układu znajduje się gotycka kaplica i niewielki ogród, oddzielony
zabudową od pozostałych części kasztelu. Elementy architektury włoskiej do-
strzec można jedynie w ukształtowaniu wieź i wnętrzach zamku.
Zamek w Blois w swej części północnej (1515—1519), z fasadami bogatymi
w pilastry, otwartymi loggiami i zewnętrznymi klatkami schodowymi, nie ma już
prawie żadnego związku z wcześniejszym kompleksem o kształtach gotyckich.
Obydwie bryły budowlane usytuowane są ukosem naprzeciw siebie, a leżący
pomiędzy nimi dziedziniec tworzy nieregularny prostokąt; całość nie jest arty-
stycznie jednolita.
Zamek w Chambord (1523—1535), najpiękniejszy z powstałych za czasów
Franciszka I, wzniesiony został na tradycyjnym planie kwadratu z wystającymi
okrągłymi wieżyczkami narożnymi; także i ten zamek stoi na wielkim dziedzińcu
obramowanym wieżami. Wszystkie te liczne wieże zamkowe oraz usytuowana
pośrodku wieża z kręconymi schodami posiadają świetliki, wznoszące się wy-
soko nad dachami, a istny las wieź, wysokich kominów, smukłych okiennych
mansard, raz po raz ukazujących się strzelistych filarów tworzy grupę swobodnie
rozplanowaną, lecz o baśniowej piękności.
W pierwszej połowie XVI wieku rozpoczęto budowę zamku w Fontainebleau.
Jego układ wydaje się niczym nie skrępowany: obok dziedzińców otoczonych
krużgankami i budynkami pałacowymi pojawiają się wodne tafle kanałów,
a smukłe wieże strzelają ponad dachy. Przy głównym wejściu do zamku podkowa
otwartych schodów harmonizuje z osobliwym rytmem ozdób architektonicz-
nych. Wszystko tu ma na celu spotęgowanie wrażenia swobody, urozmaiconej
i malowniczej, dalekiej od zasad ówczesnej architektury włoskiej, raczej spokrew-
nionej z rezydencjami staroruskich magnatów.
Zamki w Azay-le-Rideau i w Chenonceaux oraz wiele innych francuskich zam-
ków nad Loarą nawiązują do obronnego typu kaszteli, jakie niegdyś służyły ksią-
żętom feudalnym. Ale w XVI wieku wznoszono je juz przeważnie z myślą o wy-
poczynku po polowaniach i o beztroskiej rozrywce, złagodzono więc surową
wyniosłość ich wyrazu. Budowniczowie francuscy przejmowali elementy ro-
mańskie, nadawali wieżom kształty walców lub stożków i zestawiali je według |
najrozmaitszych kombinacji. Pojęciem tak dalece rozwiniętej bryły architekto-

81. Mistrz króla Renę,
Coer odczytuje napis
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84. Hotel Cluny, dziedziniec, Paryż

83. Jean Fouguet Dawid dowiadujący się o śmierci Saula



86. Jean Bullant, Maty zameczek, tzw. Chatelet, Chantilly

85. Wieża ze schodami w zamku Blois



89. Pierre Lescot, Zachodnia fasada Luwru

87. Pierre Lescot, Zachodnia fasada Luwru, okna pierwszego i drugiego piętra

Zamek w Chenonceaux
90. Zamek Chenonceaux, widok ogólny



91. Germain Pilon, Nagrobek Henryka II, Opactwo St.-Denis

92. Jean Goujon, Nimfy z „La Fontaine des Innocents"



93. Szkota francuska XVI w., Portret chłopca

.94. Francois Clouet, Portret mężczyzny, rysunek



95 Inigo Jones, Bangueting House, Whitehall, Londyn

nicznej nie operowali nawet Włosi z okresu renesansu, zafascynowani głównie
podziałem murów. Francuscy architekci pełni byli inwencji: przekształcali wartow-
nicze wieże w biblioteki, wiązali je z głównym kompleksem zabudowań zamko-
wych, łączyli przejściami poszczególne partie i wznosili wysokie, górujące nad
dachami kominy. W niektórych zamkach z XVI wieku masa budynku spoczywa
na cienkich kolumienkach, sprawiających wrażenie wielkiej kruchości. Niekiedy
też przenoszono na budynek zamkowy starannie skopiowane motywy porządku
rzymskiego. Należy jednak zwrócić uwagę, ze w przeciwieństwie do domów ze
schyłku XV wieku, wszystkie okna zamków szesnastowiecznych (np. w Che-
nonceaux) usytuowane są według surowej kolejności, piętrowo, rozdzielone od
siebie gzymsami; dotyczy to nawet okien mansardowych, rozłamujących równy
poziom dachu. Najpiękniejsze zamki francuskie z XVI wieku cechuje osobliwy,
często cokolwiek dziki urok. Szczególnie malownicze wydają się wtedy, gdy
stoją nad brzegiem rzeki i kontury ich odbijają się w przejrzystej wodzie.
Z Włoch architekci francuscy przejęli w pierwszej połowie XVI wieku przede
wszystkim elementy dekoracyjne, a także niektóre elementy układu kolumnowego:
łuki, pilastry, obramienia okien, medaliony, którymi ozdabiano mury. Stylowa
niejednolitość ówczesnej architektury francuskiej tłumaczy się przede wszystkim
tym, ze budową kierowały najróżniejsze osoby. Zresztą nawet w tych wypadkach,
gdy zamówienie otrzymywał architekt włoski, ustalał on ogólną koncepcję pro-
jektu, a prace budowlane prowadził zazwyczaj nadzorca francuski, który często
reprezentował właśnie gust konserwatywny i do nowych koncepcji dodawał
elementy tradycyjne.
W epoce tej szczególnym upodobaniem darzono we Francji architekturę pół-
nocnych Włoch, szkoły lombardzkiej: kartuzja z Pawii służyła za wzór wielu fran-
cuskim architektom, którzy w tym podobni byli do przedstawicieli innych szkół
północnego renesansu, ze od Włochów zapożyczali głównie motywy dekoracyjne.
Silnie ugruntowane francuskie tradycje okazały się przy tym ważne i pożyteczne,
bardzo wiele ich zasad aż po wiek szesnasty nie utraciło znaczenia.
Na zamku Blois kręte schody umieszczone zostały według piętnastowiecznych
zwyczajów w specjalnie dobudowanej, ośmiokątnej wieży. Zgodnie z gotycką
tradycją szkielet ich jest odsłonięty i wyraźnie rozpoznawalny. Gotyckie wiązki
kolumn zostały tu jednak zastąpione czworokątnymi filarami na wysokich pod-
stawach, tworzącymi jak gdyby jeden wielki układ, chociaż w połowie przery-
wane są gzymsami i ozdobione posągami, stojącymi pod baldachimami. Z punktu
widzenia klasycznego stylu włoskiego schody w Blois wywoływać mogą wiele
zastrzeżeń: prawie nie łączą się z budynkiem, poręcz schodów, a ściślej mówiąc
balkony nie odpowiadają podziałowi fasady, mimo iz gzyms jej przechodzi na
wieżę. Lecz wszystko to nie odbiera uroku budowli, wykończonej piękną robotą
kamieniarską. Gotycka formuła szkieletu klatki schodowej nadała nowy sens
klasycznemu porządkowi kolumnowemu i sposób ten okazał się równie uspra-
wiedliwiony, co w rozwiązaniach włoskich w XV i XVI wieku.
W drugiej ćwierci XVI wieku następuje decydujący zwrot sztuki francuskiej w kie-
runku Włoch. Ten etap rozwoju otrzymał nazwę stylu Franciszka I. Kontakt ze
sztuką włoską był bardziej owocny we Francji niż w Niderlandach i Niemczech.
Monarchia we Francji już w XV i XVI wieku rozwinęła się silniej niż w innych



krajach zachodniej Europy, toteż nie tylko miasta, ale i dwór królewski stał się
centrum humanizmu i wpływów włoskiego renesansu. Tu właśnie przezwycię-
żano wywodzący się z arystokratycznego, rycerskiego ducha charakter późnego
gotyku, przejmując w zamian wiele poglądów ukształtowanych w środowisku
mieszczańskim, dotyczących godności człowieka i stojących przed nim zadań.
Franciszek I był wytrawnym znawcą sztuki, a jego siostra, Małgorzata z Navarry,
nieprzeciętnie zdolna pisarka, pozostawiła po sobie zbiór dowcipnych opowiadań.
Włoski styl promieniował z Fontainebleau, całą szkołę stworzyli powołani na tam-
tejszy dwór artyści włoscy: Primaticcio, Rosso, Cellini i Serlio.
Wpływ mistrzów z Fontainebleau na sztukę francuską był bardzo poważny;
wprowadzali oni na miejsce straszliwych gotyckich chimer formy i ornamenty
dotąd we Francji nie znane: smukłe kariatydy, hermy, eleganckie groteski. Do
najchętniej przez nich stosowanych motywów dekoracyjnych należały kobiece
akty i urocze amorki, odznaczające się pomysłowością i doskonałym smakiem. Byli
to jednak już tylko epigoni wielkich mistrzów renesansu, ich dzieła były mniej
silne, natchnieniu brakowało czystości świeżego doznania, toteż i ich oddziały-
wanie na rozwój sztuki francuskiej XVI wieku bynajmniej nie okazało się decydu-
jące. Pojawili się we Francji artyści rdzennie francuscy, którzy stali się prawdzi-
wymi założycielami francuskiego renesansu. Szesnastowieczni francuscy poeci
bronili praw ojczystego języka i wespół z innymi twórcami przyczynili się znacznie
do ukształtowania tradycji narodowej.

Twórcze poszukiwania francuskich architektów i artystów tkwiły korzeniami
w ruchu kulturalnym, który w całym kraju zapanował w połowie XVI wieku.
Humanizm odniósł tu zwycięstwo w chwili, gdy Francja znacznie już wyprzedziła
Włochy w rozwoju społeczno-politycznym, gdy ugruntowała się już monarchia,
stanowiąca w owej epoce fundament narodowego zjednoczenia. Kontrast po-
między celami wysuwanymi przez humanistów i rzeczywistością był tu szcze-
gólnie uderzający. Dążenie do ideałów, które od Petrarki po Rafaela i Michała
Anioła budziły entuzjazm Włochów doby renesansu, znalazło w XVI wieku we
Francji szczególny wyraz. We Włoszech ideał wiązał się zawsze z pojęciem piękna
doczesnego, z artystyczną formą pełną życia: Rafael i Michał Anioł silnie zazna-
czają bryłę najwznioślejszych nawet postaci. Natomiast w szesnastowiecznej
Francji postulaty późnego humanizmu nakładają się na jeszcze nie całkowicie ,
wygasłe pierwiastki średniowiecznego uduchowienia. Poeci francuscy, zwłaszcza ;
ci z nich, którzy zrzeszyli się w „Plejadzie", gorliwie snuli nieziemskie marzenia,
wychwalając piękną Delię. Wobec tych nieosiągalnych uroków Du Bellay porównał
życie do więzienia, które dusza ochoczo opuszcza trzepocąc skrzydłami. Louise
Labę w wierszach swych mówi o miłości, ze spala mu serce, ale go nie zaspokaja.
Nawet Ronsard, który kochał życie i zapominając o epoce Franciszka I mniemał,
iz otaczają go wdzięczne nimfy i pogańskie bóstwa, gdy opiewał panie swego
serca, Kasandrę i Astreę, nie tracił z myśli wszystko pożerającej potęgi czasu i po-
ciechę znajdował w nadziei pośmiertnej sławy.

Tęsknota do wzniosłości, do piękna idealnego łączyła się w sztuce francuskiej
z namiętnym umiłowaniem spraw doczesnych, jakie rzadko spotyka się nawet
u Włochów. Z tego samego źródła wywodzi się tez jasność sądu, zdrowy roz-
sądek, dowcip — wszystkie tak charakterystyczne dla Francuzów cechy, które1
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Paląc w Fontainebleau od strony południowej, wg rysunku Ducerceau, 1576

obejmujemy zazwyczaj mianem „ducha galickiego". Poezja Ronsarda rozkwita
świeżością uczuć i dziecięcą niemal pogodą, jak pieśń o wiośnie, zielonym lesie,
srebrzystych strumykach i beztroskim życiu poety; Ronsardowskie rymy roz-
brzmiewają dźwięcznym rytmem.
Witalnością przewyższa wszystkich Rabelais. „Gargantua i Pantagruel" to pean
na cześć radości życia i ludzkiej odwagi, która często przybiera tu postać iście
chłopięcej swawoli. Rabelais sam się bawi szelmostwami swoich olbrzymów,
ich chciwością wrażeń, żarłocznym używaniem, bystrością i sprytem. Z przyjem-
nością podsłuchuje ich sposób mówienia, igra słowami i z zapałem oddaje się
wynajdywaniu słów nowych. Wprawdzie szesnastowieczni poeci i artyści fran-
cuscy z wszystkich sił starali się naśladować Włochów, starożytnych Greków
i Rzymian, ale wszystkie ich dzieła noszą ludowe piętno trzeźwego światopoglądu.
Historia antycznej mitologii dłuższa była w Italii niz we Francji, ale szesnasto-
wieczni poeci francuscy lepiej i bardziej bezpośrednio od współczesnych im Wło-
chów umieli z mitologicznych postaci czerpać realną treść poetycką i finezją
intelektualną wypełniali retorykę humanistów.
Szereg francuskich rzeźbiarzy rozpoczyna w XVI wieku Michel Colombe (ok.
1430—1512). Spod jego dłuta wyszły kobiece postacie przedstawiające cnoty
na grobowcu księcia Franciszka II w Nantes (1502—1507); są to juz całkowicie
ukształtowane, w pełni wymodelowane rzeźby statuaryczne, mimo iz plastyczną
siłą wyrazu nie dorównują rzeźbom włoskim z XV i XVI wieku. Płaskorzeźba
Colombe'a ze św. Jerzym (Luwr) przypomina raczej cyzelowaną robotę jubi-
lerską, niz dzieło wykute w marmurze. Przy tym grupa ta nie jest skomponowana
tak przejrzyście jak św. Jerzy Rafaela, choć przyznać trzeba, ze i w tym obrazie
pokryty łuskami, wspięty do skoku smok wydaje się jakby żywcem przeniesiony
z baśni.
Pełną dojrzałość rzeźby francuskiej XVI wieku potwierdzają dzieła dwóch wielkich
artystów: Jean Goujona (zmarłego między 1564 a 1568) i Germain Pilona
(1 535—1 590). Z jednej strony twórczość ich świadczy o wpływie szkoły włoskiej,
z drugiej jednak przekonuje o samodzielności ich inwencji.
Pięć płaskorzeźb Goujona z La fontaine des Innocents w Paryżu ukazuje smukłe



nimfy w przejrzystych, delikatnie sfałdowanych szatach, z dzbanami w rękach.
Bez wzorów włoskich, a zwłaszcza bez przykładu szkoły z Fontainebleau, dzieło
takie zapewne nie mogłoby w ogóle powstać. Płaskorzeźba ta wyraźnie się już
odcina od twórczości XV wieku, nawet od dzieł Michel Colombe'a. Ale i w pra-
cach mistrzów z Fontainebleau widoczne było pewne przerafinowanie, przera-
dzające się niekiedy w chłodną manierę lub nużącą martwotę. Natomiast postaci
Goujona pełne są gracji, świeże i czyste. Nasuwa się mimo woli myśl o Ronsar-
dzie, który najmniej spodziewane rymy umiał kształtować w sposób piękny i na-
turalny. Urok swój czerpią postaci Goujona przede wszystkim z różnorodność
ruchu.

Płyty z nimfami oddzielone są niewielkimi odstępami, wspólnie tworzą jednak
całość. Pięć figur podaje jak gdyby warianty ruchu jednej i tej samej postaci w róż-
nych pozach i obrotach. Kiedy oglądamy je kolejno i porównujemy, z łatwością
chwytamy miękką i delikatną muzyczność ich harmonijnie sfałdowanych szat.
Już każda postać z osobna uderza zróżnicowaniem ruchów: głowa lekko prze-
chyla się w inną stronę niz ciało, ramiona są zgięte, nogi skrzyżowane. Płynny,
linearny rytm fałd odzieży łagodzi bryły dziewczęcych ciał, które przypominałyby
niemal postaci gotyckie, gdyby te na pół obnażone i prześwitujące poprzez szaty
kształty nie były owiane całkiem nie średniowiecznym urokiem. Postaci łączą się
z płaszczyzną poprzez linie i w ten sposób same stają się po trochu ornamentem,
wypełniającym harmonijnie wąskie pole powierzchni. Na tym właśnie polega
zasadnicza różnica pomiędzy płaskorzeźbą Goujona i antycznym reliefem z jego
wypukłymi, miękko zaokrąglającymi się formami. Także i włoscy artyści Odro-
dzenia posługiwali się rytmicznym konturem, lecz podkreślali przy tym prawi-
dłowość układu całego ciała, jego równowagę i plastyczność, podczas gdy
u Goujona dominują formy labilne i płynne. Płaskorzeźbom Goujona warto przy-
patrywać się czas dłuższy, wzmaga się bowiem wtedy ich muzyczność i uwy-
datnia związek pomiędzy kształtem płaskorzeźby i jej przeznaczeniem, czyli
dekoracją fontanny o wysoko strzelających strumieniach wody.
Goujon wykonał ponadto kariatydy dla Luwru oraz marmurową Dianę dla portalu
zamku Anet (po 1548, Luwr). Pełna gracji Diana przypomina zresztą nie tyle
antyczną boginię, ile raczej kobietę z XVI stulecia o modnej w owym czasie fry-
zurze. Postać jej wraz z szeroko rozgałęzionym porożem jelenim i z łukiem, który
trzyma w ręce, tworzy piękny, choć nieco zawiły splot linearny. Wszakże to właśnie
nimfa Goujona jest jednym z najpiękniejszych dzieł francuskiego renesansu.
Promienna radość nie przesłoniła jednakowoż drugiej, tragicznej strony życia.
Ludziom renesansu w środkowej Europie, zarówno w Niemczech jak i we Francji,
nie wyzwolonym jeszcze całkowicie z wyobrażeń średniowiecznych, przedsta-
wiało się wszystko w ciemnych barwach, mimo iż znajdowali dość odwagi, aby
trzeźwo się temu przypatrywać. Myśl o starzeniu się i o śmierci człowieka nie
oszczędziła swej przeraźliwości nawet poecie tak pogodnemu, jak Ronsard,
który względy i wzajemność damy swego serca w ten sposób starał się pozyskać,
ze straszył ją obrazem własnej jej przyszłości, gdy zwiędnie jej uroda i jako „zgięta
do ziemi staruszka grzać się będzie przy ogniu". W Niemczech wizerunki śmierci
były tematem grafików, we Francji zaś w XVI wieku spotykamy je w nagrobnych
rzeźbach.

Zamek La Muette, początek XVI w.;
plan

Sebastiano Serlio, Zamek w Ancy-
-le-Franc, 1 poi. XVI w.; plan

Goujon i Pilon stworzyli również nowy typ grobowca, całkowicie odmienny od
dotychczasowych. Odrodzenie kształtowało we Włoszech grobowiec z postacią
pogrążonego we śnie zmarłego, o cechach wzniosłych i idealnych. Michał Anioł
rzeźbiąc posągi Medyceuszów rezygnował z podobieństwa mniemając, ze po-
tomni i tak nie będą wiedzieć, jak owi zmarli wyglądali za życia. Grobowce pół-
nocne już w XV i XVI wieku łączyły niejako elementy opłakiwania z wysławianiem
zmarłego, jego uwznioślony i wyidealizowany wizerunek z trzeźwą prawdą
o jego losach. Nad sarkofagiem wznoszono całą budowlę.
Nagrobek Franciszka I i jego małżonki w Saint-Denis został wzniesiony przez
Philiberta Delorme (1547) na podobieństwo rzymskiego łuku triumfalnego z ko-
lumnami. Król, jego małżonka i dzieci klęczą u góry w uroczystych, modlitewnych
pozach, natomiast u dołu, pod łukiem, spoczywają te same osoby na sarkofagu,
jak na średniowiecznym nagrobku.
W grobowcu Louisa de Breze w Rouen (1 535 —1 540) kontrast ten wyraził Goujon
jeszcze silniej. Przylegający do ściany grobowiec jest horyzontalnie podzielony
na dwie części: u góry, pod łukiem, widzimy zmarłego w rycerskiej zbroi, siedzą-
cego na koniu, a gzyms podtrzymują piękne dziewczęce kariatydy. To obraz
sławy żywego bohatera. U dołu, na sarkofagu, leżą kościste zwłoki z odrzuconą
głową i wszelkimi oznakami śmierci. Zza kolumn wyzierają pochylone postaci
mnichów w płaszczach z kapturami.
Podobnie i Germain Pilon ukazał Henryka II spoczywającego obok swej małżonki
ni to na (ozu śmierci, ni to w łożnicy małżeńskiej. Nagie postaci zmarłych są pa-
tetycznie wyprężone, niczym Zmarły Chrystus Holbeina. Twórcy nagrobków fran-
cuskich ukazywali śmierć z jeszcze większą logiką i bardziej bezlitośnie niż artyści
niemieccy.
W przypadku jednego z francuskich grobowców zamawiający zażądali, aby zmarły
tak został ukazany, jak będą wyglądały jego zwłoki w trzy lata po śmierci. Oczy-
wiście dążenie do wywołania iluzji w rodzaju scenicznego przedstawienia spy-
chało na dalszy plan zainteresowanie problemem plastyczności ciała. Postaci
s t o ią zazwyczaj w ciemnej, głębokiej niszy lub właśnie z niej wychodzą. Pod
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tym względem artyści szesnastowieczni kontynuowali tradycje francuskiej i bur-
gundzkiej rzeźby z XV wieku, na przykład słynnego Złożenia do grobu z Solesmes
z wielką liczbą dramatycznych figur umieszczonych w niszy i przed nią.
W połowie XVI wieku następuje w architekturze francuskiej przełom. Entuzjazm
dla Włoch, przejawiający się już w pierwszej połowie stulecia, uwieńczony teraz
został pełnym rozwinięciem renesansowej architektury francuskiej. Etap ten nosi
nazwę stylu Henryka II. Do jego powstania przyczynili się znacznie przebywający
we Francji artyści włoscy, ale jedyny Serlio był wśród nich twórcą prawdziwie
wielkim. Zresztą, jako cudzoziemca, nie najlepiej go traktowano. Utyskiwał, że
„to zwierzęta, nie ludzie".

W pierwszej połowie XVI wieku całe francuskie budownictwo zorganizowane
było w cechy według dawnych wzorów. Budowniczowie przestrzegali starych
tradycji i znali się znakomicie na obróbce kamienia, nie posiadali jednak wykształ-
cenia architektów włoskich. Stąd trudno im było zaspokoić stale wzrastające po-
trzeby króla i moznowładców, domagających się obszernych, luksusowych pa-
łaców.

Juz za panowania Franciszka I zbudowano wiele zamków w różnych częściach
kraju. Później jednak uczynił Delorme swym poprzednikom zarzuty, że budowle
ich były nietrwałe i szybko obracały się w ruiny. Zgodnie z innymi artystami XVI
wieku ganił ich za brak „proporcji i symetrii", za nieznajomość reguł Witruwiusza.
Sam przy tym nie naśladował starożytnych architektów włoskich w sposób
niewolniczy. Różnorodne swe przedsięwzięcia budowlane rozwiązywał odpo-
wiednio do stosunków, nawyków i upodobań francuskich. Tradycyjne, wysokie'
dachy kładł Delorme w nowy, wynaleziony przez siebie sposób, nie wymagający
nadmiernej grubości ciężkich murów.
W pierwszej połowie XVI wieku architekci francuscy z całą swobodą posługiwali

się elementami układu kolumnowego, przejawiając przy tym wielką inwencję.
VV połowie stulecia podejmuje się próby sporządzania prawidłowych planów.
W tym samym czasie działalność architektoniczna staje się we Francji odrębnym
zawodem, wymagającym długiego praktycznego przygotowania i odpowiedniego
wykształcenia. Studiowane są z zapałem rozprawy autorów starożytnych, a prze-
de wszystkim ukazuje się francuski przekład dzieła Witruwiusza. Teksty klasyczne,
znakomicie tłumaczone głównie przez Amyota, wywierają bardzo duży wpływ
na ukształtowanie się francuskiego języka literackiego. Przez cały czas swej
twórczości zabiegał Delorme o powrót do klasyczności. Napisał wiele teoretycz-
nych dzieł architektonicznych (1561, 1567) i uzyskał niemały wpływ na dworze
Henryka II, ciesząc się szczególnymi łaskami królewskiej faworyty, Diany de
Poitiers. Do szerokiego uznania nowej architektury przyczyniły się także publiko-
wane przez Jacques Ducerceau teki najpiękniejszych budowli Francji (1576 —
—1579).
Pałace francuskie budowane są w XVI wieku w oparciu o tradycje zamków średnio-
wiecznych. Nawet Rabelais w swym „Gargantui" (1534), opisując idealną sie-
dzibę humanizmu, „opactwo Theleme" — ukazuje prostokątną twierdzę z naroż-
nymi wieżami. Pogląd na rozwój gustu architektonicznego daje porównanie trzech
podstawowych założeń zamkowych: w Fontainebleau, którego swobodnie roz-
rzucony plan obejmuje szereg ze sobą nie połączonych budynków, przybudówek
i dziedzińców; w La Muette typ kasztelu o czterech wieżach narożnych zatracił
juz swój charakter obronny, układ zamku jest znacznie juz regularniejszy, a wszy-
stkie bryły budowlane wiążą się na planie prawie kwadratu; wreszcie, w Ancyle-
-Franc, Serlio poszedł jeszcze dalej, przekształcając dawny kasztel w duchu
włoskich pałaców renesansowych. Budowla Serlia jest dokładnie kwadratowa,
jedynie w narożach zaznaczają się części lekko wystające. Silniej zaakcentowane
zostały fasady, a dziedziniec robi wrażenie zwartości i harmonii.
Ale i w poszczególnych częściach budowli przejawia się nowy styl, na przykład
w lukarnach. W oknach tych juz za czasów Franciszka I stosowano zapożyczone
z Włoch kolumny, pilastry, frontoniki i woluty. Wciąż jednak poszczególne ele-
menty łączono na sposób gotycki: zwieńczenie okna z herbem wkracza w obra-
mowanie, przerywając cokołem swych kolumienek bieg gzymsu nadokiennego,
akcenty strukturalne dają wyraźne odczucie pięcia się ku górze. Całość sprawia
wrażenie przepychu i bogactwa. Natomiast okna z połowy XVI wieku odznaczają
się większą regularnością, aby nie rzec: wstrzemięźliwością kształtów. Od góry
zamyka je półowalny frontonik. Dzięki pilastrom toskańskim i fryzowi z trygli-
fami okno wydaje się bardzo surowe i przypomina motywy architektury Michała
Anioła. Wszystko to bynajmniej nie neguje samodzielności francuskiego rozwią-
zania: już sama forma okna wystającego poza powierzchnię dachu była Włochom
nie znana.
Najważniejszym, a zarazem jednym z najwcześniejszych przykładów nowego
stylu jest Luwr (od 1546). Jego budową, a zwłaszcza ukształtowaniem dziedzińca,
zajmował się Pierre Lescot (ok. 1510—1578) przy udziale Goujona, twórcy
wystroju rzeźbiarskiego. Zamek założony został na planie kwadratu, z otwartym
dziedzińcem i czterema narożnymi wieżami. Zwrócona w stronę dziedzińca za-
chodnia ściana zamku podzielona jest na trzy kondygnacje, przy czym w dwóch



niższych zastosowano porządki architektoniczne: w parterze koryncki, w pierw-
szym piętrze — kompozytowy. Architekt francuski nie wpad) na pomysł zwią-
zania obydwu kondygnacji wielkimi kolumnami jednego porządku, jak to pod-
ówczas często stosowali Włosi. Parterowi nadają nieco lżejszy wygląd arkady
i znajdujące" się pomiędzy nimi pilastry; okna pierwszego piętra mają tympanony
na przemian trójkątne i łukowate. Niskie okna w attyce ujęte są w ramy lekko
modelowanych ornamentów.
Porządek kolumnowy rozumieli architekci francuscy zgodnie z tradycją renesan-
sowej architektury włoskiej, niemniej ani jeden fragment ściany Luwru nie mógłby
uchodzić za część budowli włoskiej. Gładkość muru nie jest tu tak wyczuwalna,
jak we włoskich gmachach aż po schyłek XV wieku (Cancelleria w Rzymie),
a francuskie bryły architektoniczne nie są tak mięsiste, jak włoskie na początku
wieku XVI (Palazzo Farnese). Mury Luwru tak są wypracowane, że wyraźnie
można dostrzec jego mocną, choć lekką konstrukcję Dekoracyjne ujęcie okien
wraz z frontonami jest niemal tak samo plastyczne, jak dzielące mury pilastry
i gzymsy, a ponieważ biegną one w kierunku zarówno pionowym, jak i poziomym,
płaszczyzna ścian nieomal zanika. Szerokie ryzality z półowalnymi tympanonami
potęgują rytmiczne ożywienie fasady. Należy je traktować jako wyrażone w no-
wej formie budowlanej wieże, z których niegdyś wywiodła się tradycyjna kom-
pozycja zamków francuskich.

Również i zjawisko polegające na położeniu gzymsu głównego bezpośrednio na
przyczółkach okien jest u Włochów nie spotykane — podobnie jak i rozczłono-
wanie fasady Luwru, któremu brak typowo włoskiego stopniowania plastycznych
efektów poszczególnych części budynku i rytmicznego komponowania płaszczyzn
w głąb: niemal wszystkie partie ukształtowane są jednakowo — delikatnie, fi-
ligranowo, wszystkie też wydają się w równej mierze lekkie, wręcz przejrzyste.
Wskutek tego ściana Luwru sprawia wrażenie niematerialne, wysublimowane,
choć w innym znaczeniu niz w przypadku architektury gotyckiej. Poszczególnych
części budowli nie łączy tu wspólne dążenie wzwyż, lecz wszystkie człony po-
rządku kolumnowego, zwarte i same w sobie doskonałe, zestawione są ze sobą
w harmonijnym stosunku. Tak ukształtowane elewacje przypominają subtelny
zarys i modelunek płaskorzeźb z La Fontaine des Innocents Goujona.
Od czasów Bramantego architekci włoscy operowali z reguły potężnymi masami
architektonicznymi, podporządkowując im detale. Natomiast szesnastowieczni
architekci francuscy dopuszczali większą samodzielność wystroju plastycznego.
Nie jest przypadkiem, ze Goujon, niezrównany mistrz rzeźby dekoracyjnej, brał
w budowie Luwru tak żywy udział. Luwr charakteryzuje się filigranowym opraco-
waniem szczegółu, wykonanego nawet z niejaką pedanterią. Fryz przede wszy-
stkim bogato jest ozdobiony girlandami, stając się dominującym elementem
gzymsu głównego. Pustą przestrzeń pomiędzy kolumnami ożywiają nisze, w któ-
rych mieszczą się posągi, płyty i owalne medaliony z miękko zwisającymi girlan-
dami. Zresztą nie ma tu mowy o takim przeładowaniu motywami ornamentacyj-
nymi, jakie spotykamy w budowlach niemieckich z tego samego okresu co Luwr
(zamek w Heidelbergu, 1556—1559, dzieło O. Heinricha).
Zdobnicze elementy Luwru dostosowano do zasadniczych form budowli i roz-
mieszczono zgodnie z logiką architektury. Nad wszystkim dominuje subtelne

wyczucie proporcji. Stąd wywodzi się wrażenie wielkiej elegancji, jakie sprawia
architektura francuska XVI wieku, i na tym polega jej wyjątkowa uroda. Z tej
samej przyczyny sztuka Lescota przypomina poezję Ronsarda, z którym się przy-
jaźnił, a którego zwolennicy surowego klasycyzmu mieli później potępić za język
nadmiernie obrazowy. Rozsmakowanie się poetów „Plejady" w wyszukanych
zwrotach, metaforach i poetyckich opisach w tej samej mierze co elegancja fran-
cuskiej architektury stanowi przejaw zdrowego umiłowania życia, dlatego tez
szesnastowieczni artyści francuscy nigdy nie przestali być w pełni naturalni.
Po Lescocie architektem króla francuskiego został Philibert Delorme (ok. 1512 —
—1570), twórca zamku Anet (1552—1554) i Tuileries (od 1564). Z pierwszego
budynku zachowało się tylko jedno skrzydło i kaplica, drugi wcale juz nie istnieje.
Reprezentacyjny dziedziniec zamku w Anet zamknięty był z trzech stron i posiadał
otwarte krużganki. Za dziedzińcem rozpościerał się ogród, otoczony murem z pa-
wilonami w rodzaju baszt na rogach. Poszczególne budowle zamkowego kom-
pleksu, na przykład kaplica wzorowana na Tempietto Bramantego, były bardzo
pięknie ukształtowane. W portalu Delorme potrafił wykorzystać do tradycyjnego
dwupiętrowego pawilonu francuskiego motyw rzymskiego łuku triumfalnego.
Pałac Tuileryjski (1564), z wielkim kwadratowym dziedzińcem i dwoma prosto-
kątnymi podwórcami, z wysokimi, podobnymi do wież pawilonami, cięższy był
niz Luwr i bardziej uwydatniały się w jego kształtach wpływy włoskie.

Najwybitniejszym architektem francuskim XVI wieku jest Jean Bullant (ok.
1515—1578). Zbudował on zamek Ecouen, zachowując wielką surowość formy.
W jednym zwłaszcza portalu, który ozdabiać mieli Niewolnicy Michała Anioła,
porządek kolumnowy skopiowany został bezpośrednio ze świątyni Jupitera
Statora, którą Bullant oglądał był w Rzymie. Niewątpliwie najlepszym jego dziełem
jest jednak mały zameczek w Chantilly, prawdziwe arcydzieło ówczesnej francu-
skiej architektury. Ta jednopiętrowa budowla stanowi bryłę całkowicie samo-
dzielną i zwartością swoją świadczy o wpływie włoskiego renesansu, jako że
dawni architekci francuscy w ogóle nigdy nie wyobrażali sobie żadnej konstrukcji
jako łatwej do ogarnięcia wzrokiem całości.
Dzieło Bullanta jest jednak całkowicie odmienne od wytworów renesansowej
architektury włoskiej, przy czym wielką rolę odgrywa nie tylko dach wysoki i spi-
czasty, lecz także i fakt, że brak tu wyraźnego oddzielenia dachu od murów. W ten
sposób okna górnego piętra występują poza powierzchnię dachu i przełamują
ją swymi szczytami.
Środkową część fasady ujmują arkadowe parzyste kolumny, dźwigające zwień-
czenie z niskim szczytem. W ten sposób uwydatnione zostaje środkowe okno
i balkon. Lecz jednocześnie owa arkada, występująca nieco do przodu, nadaje
ujętej przez nią partii ściany charakter interkolumnium. Zresztą ujęcie to nie zo-
stało zrealizowane w pełni konsekwentnie: parom kolumn środkowej arkady
odpowiadają pary płaskich pilastrów na narożach budynku; stąd partie wypukłe
i gładkie nie kontrastują tu ze sobą tak ostro, jak w architekturze włoskiej.
W sumie w zamku Chantilly zauważyć możemy swobodną grę brył i płaszczyzn,
przerywającą wprawdzie płaszczyznę ścian, lecz nie dopuszczającą do pełnego
rozwoju porządku kolumnowego. Zarzucano Bullantowi, że jego łuk unicestwia
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horyzontalność linii gzymsu wieńczącego, co w architekturze włoskiej uchodziło
za regułę świętą i nietykalną. Lecz przez to właśnie opisywana budowla uzyskała
nadzwyczajną lekkość i żywość, tym bardziej że architekt zdołał poszczególne
części utrzymać w harmonijnym wzajemnym stosunku: wielki łuk szczytu od-
powiada łukowi okna balkonu, gzyms wieńczący przebiega na tej samej wyso-
kości co poziome elementy podziału okna.
Jeżeli nawet we wszystkich wymienionych budowlach francuskich z XVI wieku
rozpoznajemy pewne punkty styczne z ówczesną architekturą włoską, to jednak
nie ma w nich tego napięcia, tej bolesnej niemal gwałtowności, jaka cechuje
manieryzm włoski. Szesnastowieczną architekturę francuską charakteryzuje
pogodny wdzięk harmonijnej prostoty i dzięki temu właśnie możemy ją zaliczyć
do sztuki renesansowej.

Francuska sztuka XVI w. wypowiedziała się najwspanialej w portrecie. Najwięksi
portreciści owych czasów to malarze Jean (zm. 1540) i Francois Clouet (ok.
1516—1572). W omawianym stuleciu ukształtował się ogólny typ oficjalnego
wizerunku, który, niezależnie od swego pochodzenia, uprawiali artyści na wszy-
stkich dworach europejskich. W malowidłach kierowali się na ogół ustalonym
juz schematem reprezentacji i dystansu. Natomiast w portretach ołówkowych,
rysowanych bezpośrednio z natury i nader rozpowszechnionych wśród arysto-
kracji i dworu, na pierwszy plan wysuwają się raczej charakterystyczne cechy
gustu francuskiego.

Portrety francuskie ujmowały cechy indywidualne, charakter, postawę oraz sta-
nowisko społeczne modela. Postarzały Ronsard na rysunku nieznanego artysty
(Ermitaż) nie wygląda jak uwieńczony laurem poeta, lecz przypomina zręcznego
dworaka, mniej wszakże napuszonego niż tego rodzaju osobistości, przedstawiane
zazwyczaj na szesnastowiecznych portretach. Ówcześni malarze francuscy nie
akcentowali wewnętrznego życia swych modeli, jak to na rysunkach swoich
czynił Holbein. Z ołówkowych portretów Francois Cloueta kierują na widza jasne
spojrzenie ludzie spokojni i świadomi. Sposób przedstawiania rysowników fran-
cuskich jest powściągliwszy niz Holbeina, kreskę prowadzą dokładnie i każdy
rys portretowanej twarzy traktują z równą uwagą. O wielkiej dojrzałości ówczesnej
francuskiej szkoły malarskiej świadczy doskonały portret chłopca, o czytelnej
kompozycji i precyzji formy sięgających aż po tradycje Fouqueta. Lecz osobowość
jest tu lepiej podkreślona, a wykonanie malarskie — swobodniejsze. Ta praca
z XVI stulecia pozwala juz przeczuć portrety Degasa.
Wojny religijne (1562—1598) położyły kres tak świetnie się we Francji zapo-
wiadającemu rozwojowi renesansu. Walki hugonotów z kształtującą się monarchią
absolutną wystawiły humanistów francuskich na ciężkie próby. Sztuka francuska
traci swą naiwną radość życia i umiłowanie urody świata, lecz wiele osiągnięć
renesansu przetrwało okres wojen religijnych. Montaigne, który był świadkiem
najbardziej zaciętych walk, zachował wiarę w człowieka i w ludzki rozum.
Wdzięczny był naturze za to, ze stworzyła go takim, jakim był, ale znał już także
uczucie zwątpienia i zdawał sobie sprawę z konieczności głębszego badania
własnej istoty. Oczywiście w świadomości jego więcej było sprzeczności niż
u Ronsarda czy Rabelais'go.
W poszczególnych krajach środkowej Europy rozwój sztuki przebiegał wpraw-

dzie odmiennymi drogami, jednakowoż w XV i XVI wieku tworzył pewną całość.
Dlatego możliwe jest przeciwstawienie renesansu północnego i włoskiego. Szkoła
niderlandzka XV wieku wykazywała wiele cech pokrewnych z twórczością fran-
cuską i niemiecką, ponieważ wywierała na nią silny wpływ, podobnie jak na sztukę
Hiszpanii i Portugalii. Gdziekolwiek zresztą zwrócimy oczy — wszędzie po dru-
giej stronie Alp stwierdzimy istnienie głębokich różnic w stosunku do Włoch.
Juz ówcześnie żyjący ludzie doskonale to dostrzegali i rozgraniczali jako dwa
odrębne kierunki sztukę Italii i sztukę Północy. Według przekazu portugalskiego
artysty Francisca d'Ollanda Michał Anioł miał do szkoły północnej żywić praw-
dziwą odrazę. Zarzucał jej — po pierwsze — sentymentalizm, który „wzrusza
stare baby", po drugie — ukazywanie „zielonych łąk, cienistych drzew, rzek,
mostów i tego wszystkiego, co nazywa się u nich krajobrazem", wreszcie — po
trzecie — nieznajomość „właściwej miary i należytych proporcji", stanowiących,
zdaniem włoskiego mistrza, podstawę wszelkiej sztuki prawdziwej. Mimo tak
przesadnie negatywnej oceny przyznać trzeba, ze Michał Anioł trafnie rozpoznał
charakterystyczne cechy północnego renesansu. Widziany z perspektywy histo-
rycznej ten kontrast między Północą i Południem nie jest zresztą az tak radykalny,
jak to wydawało się współczesnym. Nie darmo uznać można Mojżesza Slutera
za prototyp Mojżesza Michała Anioła, nie darmo Leonardo i Wenecjanie w równej
mierze co mieszkańcy Północy odczuwali piękno krajobrazu. Z drugiej zaś strony
artystów Północy, jak np. Durera lub architektów francuskich, niezmiernie po-
ciągało włoskie wyczucie miary i proporcji.
Lecz nawet uznając sprzeczności pomiędzy renesansem północnym i włoskim,
przyznać trzeba, iż obydwie odmiany przyczyniły się do rozwoju dziejów sztuki
światowej. We Włoszech sztuka nie przekraczała granic miast i książęcych rezy-
dencji, na Północy natomiast ogarniała szerokie warstwy społeczne. Wystarczy,
byśmy przypomnieli postać wędrownego poety Franciszka Villona, niemiecki
ludowy drzeworyt, ludowe pieśni z okresu reformacji lub wreszcie chłopskiego
Bruegla. W sztuce renesansu północnego pryncypium indywidualności, koniecz-
ność wyrażania osobistego stosunku do świata, dochodziła do głosu znacznie
silniej niz we Włoszech. Przejawiało się to w znakomitych osiągnięciach malar-
stwa portretowego, w rozwoju liryki, w artystycznej aprobacie rzeczy niepozor-
nych lub nawet brzydkich, a także w swobodnym traktowaniu prawideł archi-
tektury.
Mistrzowie renesansu włoskiego szukali i odnajdywali naturę najczęściej w ludz-
kiej postaci. Na Północy wyczucie natury jako otoczenia człowieka było szersze,
bardziej wszechstronne, wiodło artystów ku odkryciom z dziedziny malarstwa
pejzażowego, perspektywy powietrznej i kolorytu. Na Północy w sposób szcze-
gólnie swobodny mogła rozwijać się fantazja artysty, większe było rozumienie
parodii: tu właśnie powstały zalążki ówczesnej karykatury, za pomocą której
człowiek mógł się wznosić ponad ułomność rzeczywistości. Także i pod tym
względem różni się renesans północny od włoskiego, który wszystkie swe siły
koncentrował na kształtowaniu tego, co doskonałe i idealne. Stąd sztuka Pół-
nocy prezentuje kształty bardziej skomplikowane, kontrastowe, niestałe i ruchliwe,
podczas gdy Włosi zadziwiają spokojem, harmonią poszczególnych partii, wy-
czuciem form.



Widoczne spokrewnienie szkół północnego renesansu nie zaciera specyfiki każdej
z nich. Wprawdzie twórczość niemiecka różniła się nieco od francuskiej już
w średniowieczu, ale przy wszystkich swoich różnych formach wyrazu gotyk
był jednak zwartą całością. W XV i XVI wieku najważniejsze kraje europejskie
ukształtowały własne tradycje narodowe, które zachowały swe znaczenie dla
następnych stuleci. W sztuce niemieckiej silniej dochodziło do głosu przekonanie
0 zmienności życia, o jego nietrwałości. Wyraziściej tez od włoskiej ukazywała
sztuka niemiecka obraz człowieka, przepajając go raz sentymentalizmem, raz
znowu ślepą, niekiedy wręcz dziką namiętnością. Powstał tu nawyk kojarzenia
natury z duchowymi stanami człowieka, stwarzając punkt wyjścia nastrojowych
krajobrazów. Sztuka niemiecka wypowiadała się najdobitniej w snycerstwie
1 grafice. Bezpośredni jej wpływ na dalszy rozwój sztuki światowej był jednak az
po okres dziewiętnastowiecznego romantyzmu niezbyt wielki.
We Francji ugruntował się juz w XVI wieku kierunek klasyczny, polegający na
zrozumieniu form czystych i czytelnych, które później stały się charakterystyczną
cechą szkoły francuskiej. Harmonijny tad w połączeniu z wytwornym smakiem
znamionuje najlepsze dzieła francuskiego renesansu Artyści francuscy nie zaj-
mowali się utajonymi, wewnętrznymi siłami człowieka, lecz przede wszystkim
jego realną egzystencją oraz sytuacją zajmowaną wśród innych ludzi.
Niderlandy, gdzie nowy kierunek pojawił się wcześniej niz w Niemczech i Francji,
zajmują pozycję mniej więcej pośrednią pomiędzy szkołą francuską i niemiecką.
Zrozumienie form artystycznych wyrobione tu było mocno, a równocześnie za-
korzeniło się zamiłowanie do obrazów alegorycznych; lubowano się także w ma-
larstwie pejzażowym, a i wizerunki człowieka zajmowały obszerne miejsce.
Spośród wszystkich dziedzin sztuki najbardziej w Niderlandach rozwinięte było
malarstwo sztalugowe; w odtwarzaniu bogactwa barw istniejących na świecie
i przestrzennych stosunków pomiędzy przedmiotami doszli Niderlandczycy do
wielkiego mistrzostwa. Sztuka niderlandzka osiągnęła na wskroś indywidualny,
głęboki i artystycznie spójny światopogląd, co zadecydowało o jej wielkim zna-
czeniu dla wszystkich szkół malarskich XVII wieku.
Mówiąc o północnym renesansie nie należy zapominać, że także i Anglia wystę-
puje w XVI wieku na arenę sztuk plastycznych. Ta dziedzina twórczości była tam
w owym okresie jeszcze słabo reprezentowana, ale z początkiem XVI wieku Anglicy
zaprosili do siebie Holbeina. Należy w tym miejscu przypomnieć, że teatr angielski
rozwijał się w dobie renesansu w stopniu daleko przewyższającym nawet
osiągnięcia Włochów. Grupa dramaturgów elzbietańskich rozpoczęła działalność
w chwili, gdy humanizm i kultura włoskiego Odrodzenia chyliły się już do upadku.
Marlowe nie szczędził mocnych barw, by stworzyć obraz człowieka przemocy,
wielkich namiętności i nieograniczonej władzy. Dekker nierozdzielnie łączył
w wizerunku ludzkim dobro i zło. O tym, jak złudne bywa szczęście, mówią nie
wolne od ponurego zwątpienia sztuki Ben Jonsona. Najwyższy szczyt angielskiego
teatru to oczywiście dzieła Szekspira, którego wielostronny geniusz zadziwia
świat cały, a którego miłości do Włoch zawdzięczamy wiele cudownych komedii.
W dramatach historycznych wskrzeszał średniowieczną przeszłość Anglii, oży-
wiając ją namiętnościami ludzi sobie współczesnych. W „Troilusie i Kressydzie"
zdejmuje nimb ze starożytności, by jej go zwrócić w „Antoniuszu i Kleopatrze";

dał życie tragicznym postaciom Hamleta, Leara, Otella, wesołemu Falstaffowi
i potężnemu Talbotowi. Ukazywał wszystkie warstwy społeczeństwa od tronu
aż do przywódcy powstania ludowego Jacka Cade. Szekspirowski człowiek prze-
żył wiele silnych namiętności, poznał najgorszą podłość i najwspanialsze uniesie-
nie duszy. Nieobcy mu jest ów duchowy dualizm, który wydziera Ryszardowi II
taki okrzyk:

„Tak i ja w wielu przywdziewam się ludzi,
A w każdym źle mi..."

Lecz wszyscy bez wyjątku bohaterowie Szekspira — dobrzy i źli, wielcy i mali,
zazdrośni i ambitni — czują wewnętrzne pragnienie harmonii piękna i równowagi:

„Cha, cha, w takt grajże. Jakzez przykrą ona.
Kiedy takt zgubi i miarę postrada.
Tak się tez dzieje i z muzyką życia".

(Przekład S. Koźmiana)

Uczucie to nie opuszcza nawet skazanego na śmierć króla Ryszarda II w samotności
więziennego lochu.
Na polu plastyki nie spotykamy w Anglii mistrzów o znaczeniu dorównującym
Szekspirowi; wszakże architektura angielska XVI wieku rozwijała się w tym samym
kierunku, choć mniej szybko jak w innych krajach Europy. W takich budowlach
jak Wollaton Hali architekta Thorpe'a całe założenie z masywną wieżą pośrodku
i oknami przypominającymi kraty odpowiada tradycjom angielskiego gotyku.
Natomiast porządek pilastrów odgrywa w nim jeszcze mniej istotną rolę niz
w przypadku Luwru Lescota.
Na przełomie XVI i XVII wieku pojawił się w Anglii znakomity budowniczy —
Inigo Jones (1573—1652), wykształcony wszechstronnie według reguł rene-
sansu. Był znawcą Palladia i przyswoił sobie jego architektoniczne zasady, lecz
w dziełach swych różni się wyraźnie od włoskich architektów z XVI wieku.
Przestrzega prawideł porządku kolumnowego i wykazuje większe zrozumienie
harmonii niz szesnastowieczni budowniczowie francuscy i niemieccy.
Inigo Jones podjął się wybudowania ogromnego zespołu zamkowego w Whitehall
(1619) — t a k ogromne zadanie nie stanęło nigdy przed żadnym z jego włoskich
prekursorów. Chodziło oczywiście o najwyższe napięcie rytmu, o najsurowszą
dyscyplinę form. Z całości zaplanowanej budowli zrealizowany został jedynie
Banqueting House o czytelnie podzielonej dwupiętrowej fasadzie. Nie jest on
tak świetny i elegancki jak Luwr, brak mu również siły form, widocznej w pracach
Palladia. Banqueting House stanowi zwartą bryłę — w założeniu miał jednak być
częścią wielkiego kompleksu budowlanego. Środkowa partia została lekko
zaakcentowana przylegającymi do ściany kolumienkami, które tak są cienkie, iz
wydaje się, że je na owej ścianie namalowano. W girlandach i w tympanonach
na przemian trójkątnych i łukowatych przejawia się ruch, lecz jest on podporząd-
kowany surowym zasadom według tradycji renesansowych.
W dziejach europejskiej kultury i sztuki renesans stanowi ważną epokę, z której
znaczenia ludzie zarówno ówcześni, jak i potomni w pełni zdawali sobie sprawę.
Według Engelsa był to „największy postępowy przewrót, jaki dotąd przeżyła ludz-



kość...". We Włoszech, które były kolebką Odrodzenia, twórczość artystyczna
przybrała najdojrzalsze formy; w innych krajach pojawiły się podobne ruchy, nieraz
wspierane włoskimi wpływami. Wiele wprawdzie krajów Europy i innych konty-
nentów przez dłuższy czas pozostawało poza obszarem tych przemian, ale mimo
to renesans ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju sztuki całego świata; w kra-
jach Europy Środkowej uzyskiwał prymat stopniowo, w Rosji juz w XV wieku
za zapowiedź nowego kierunku uznać należy twórczość Rublowa i Dionizego
oraz sobory Kremla, na ziemiach zaś pozaeuropejskich miał renesans stać się
w przyszłości podstawą dalszego rozwoju artystycznego.
Renesans wycisnął piętno na wszystkich dziedzinach kultury, natomiast nie
przyniósł istotnych zmian w ekonomicznych i politycznych formach życia. Roz-
wój miast oraz początki kapitalizmu, jakie według Marksa zapuściły we Włoszech
korzenie juz w XIII i XIV wieku, nie mogły jeszcze wstrząsnąć podstawami ustro-
ju feudalnego; nieustępliwego oporu książąt nie złamały nawet monarchie,
które ukształtowały się w środkowej Europie. Na polu życia politycznego poniosły
Włochy w dobie Odrodzenia klęskę: kraj nie mógł się zjednoczyć i wpadł pod
władzę wojowniczych zdobywców z Północy, którzy opanowali go bez trudu.
A jednak renesans zadał postarzałemu ustrojowi feudalnemu cios decydujący:
szybki rozwój produkcji, handlu i finansów, wystąpienie nowych klas społecznych
walczących o wyzwolenie, osiągnięcia nauki i techniki, odkrycia nowych ziem —
wszystko to niezmiernie sprzyjało rozwojowi kultury; wbrew oporom feudalnej
arystokracji Kościoła, wbrew uprzedzeniom ludzkiej świadomości rozliczne
bodźce zachęcały do swobodnego myślenia, napełniając ludzi wiarą w szczytne
powołanie jednostki i entuzjazmem dla na nowo odkrywanego świata. Dla kultury,
a zwłaszcza dla sztuki, historyczne skutki włoskiego renesansu są wręcz nieopisane.
Do tej pory zachodnioeuropejska twórczość nigdy jeszcze nie zajmowała tak
wybitnego miejsca w całokształcie życia, nie angażowała w tej mierze sił ducho-
wych i materialnych, nigdy tez później nie zajęła tak szczytnej pozycji. Plastyka
tez lepiej niż nauki i filozofia zdołała wyrazić nowe pojęcia. W najskromniejszym
nawet dziele sztuki z epoki renesansu podziwiamy jego zgodność z rzeczywistością,
szlachetność idei i doskonałość wykonania.
Renesans stanowił śmiałą próbę wyzwolenia ludzkiej świadomości, opanowania
nowych obszarów przyrody; był wyrazem duchowego uniesienia, zrodzonego
w nowych warunkach życia miast.
W porenesansowym ciągu rozwojowym ukształtowały się we Włoszech księstwa,
a w całej z kolei Europie — wielkie państwa, zdolne zapewnić kontynuację
dziedzictwu renesansu (nie darmo Machiavelli marzył o zjednoczeniu Italii pod
rządami jednego władcy). Wszelako współistnienie światopoglądu teologicznego
z humanistycznym, nauczanie według dwóch prawd, które w czasach Odrodzenia
wiodło do duchowej wolności, w wielkich monarchiach nie było już możliwe.
W narastających sprzecznościach nowego etapu zatraciła się harmonia renesansu —
choć oczywiście nie oznacza to, że zniszczony został jego wielki dorobek: ludzie
nie mogli juz wymazać z pamięci raz zaznanej swobody i radości, jaką daje dosko-
nałość. Renesans służył dalej jako wzór i miara, trwał w wielkiej swojej spuściźnie.
Malarstwo otrzymało w renesansowym spadku honorowe miejsce — renesan-
sowi malarze znajdują się w szeregu największych artystów świata.

V. MANIERYZM I BAROK WE WŁOSZECH

Zdawało się, jakoby natura
co sama matką sztuki,
tu sztukę kopiować chciała.

Tasso, „Jerozolima wyzwolona"

Kochajcie niewiastę, jeśli chcecie, lecz
nie zapominajcie czcić nieskończoności.

Giordano Bruno

W 1530 roku padła we Włoszech ostatnia twierdza demokracji: Florencja stała się
stolicą księstwa Toskanii, w którym rządy objęli Medyceusze. W XVI wieku ary-
stokracja w silniejszym stopniu decydowała o kulturze we Włoszech niż w wieku
piętnastym. Na dworach zapanowała surowa etykieta — pod tym względem włoscy
możnowładcy przejęli obyczaje hiszpańskie. Znów odżyło rycerstwo, odżyły
służby składane ku czci dam, a nawet turnieje. Jednocześnie Kościół katolicki
wystąpił przeciw ruchom ogarniającym niemal połowę północnej Europy.
Sobór trydencki szczegółowo rozpatrywał sprawy sztuki: podniosły się głosy
przeciwko wolności artysty, domagano się, by poddać twórczość kontroli władz
kościelnych, by odrzucić pogańskie tematy i pogańską nagość. Dla wspierania
rozprzężonego Kościoła założono zakon jezuitów, który początkowo zwrócił
się przeciwko zdobieniu kościołów, zgadzając się w tej materii ze swymi prote-
stanckimi adwersarzami. We Włoszech podjęto krucjatę dla zwalczania wszel-
kich przejawów humanizmu — nawet sława wielkiego twórcy i papieska pro-
tekcja nie uchroniły Sądu Ostatecznego Michała Anioła przed nadgorliwością
fanatyków.
Wszystko to jednak nie mogło wykorzenić artystycznych osiągnięć renesansu
i humanistycznych idei z ludzkich umysłów. Co więcej — ruch idący z Północy
znalazł zwolenników także i we Włoszech. Potrzeba bezpośredniego komuniko-
wania się z Bogiem przeniknęła dusze szesnastowiecznych Włochów, z których
wielu na modłę protestantów uważało, że przez samą tylko wiarę można osiągnąć
zbawienie. W żarliwym myślicielu, spalonym przez fanatyków na stosie Gior-
danie Bruno, naukowy sposób myślenia renesansu uzyskał pełną dojrzałość:
Bruno głosił, że świat jest nieskończony, i zalecał, by widzieć w nim duchową
jedność objawiającą się w wielorakich kształtach. Dążąc do ogarnięcia całego
bogactwa zjawisk, poszukiwał dla jednostki ludzkiej drogi umożliwiającej bez-
pośrednie postrzeganie i wszechstronną wiedzę. A że był prawdziwym synem
renesansu, harmonię świata porównywał z harmonią ucieleśnioną w dziele
artysty.



W połowie XVI wieku nie brakowało sztuce włoskiej artystycznych tradycji. Pra-
cowało tu wielu uczniów i następców wielkich mistrzów renesansu, którzy przede
wszystkim starali się opanować specyficzny sposób malowania swych wielkich
nauczycieli, ich tak zwaną manierę. Stąd przyjęto określać ten kierunek jako „ma-
nieryzm". Przekształcanie żywych wrażeń w artystyczną formułę stato się teraz
szczególnie ważne, mimo iż Michał Anioł ostrzegał swych wielbicieli, by w pracy
nie naśladowali go zbyt wiernie. W tych warunkach mógł powstać pogląd, że
sztuka może przewyższać naturę, w co współcześni Leonarda nie wierzyli. Wszakże
i w tym okresie istnieli we Włoszech artyści, których dzieła przepajało prawdziwe
uczucie i zdrowa naturalność. Na freskach Pontorma w Vi I la di Poggio a Caiano
panuje jeszcze sielski nastrój pastorałki: człowiek pośród natury odnajduje samego
siebie. Próżno by tu jednak szukać żywiołowej energii, przenikającej postaci
z plafonu Kaplicy Sykstyńskiej. Ciała nie są juz samodzielne i fakt podporządko-
wania ich polom ścian w lunetach został nadmiernie podkreślony.
Niemniej sztuka Michała Anioła, a przede wszystkim jego kaplica Medyceuszów,
stanowiła w Toskanii punkt wyjścia dalszego rozwoju: nadzwyczaj gorliwie od-
twarzano napięcie ruchu ludzkiego ciała. W Rzymie powstała szkoła Rafaela,
której podstawą były wykonane pod kierunkiem tego artysty ścienne malowidła
w loggiach Watykanu i ostatnie jego dzieło — Przemienienie. W północnych
Włoszech, śladami Leonarda i Correggia, rozwijano problemy światłocienia.
Najsilniej przetrwały tradycje renesansu w Wenecji, ale i tu dochodziły do głosu
nowe tendencje.
Życie na dworach coraz bardziej wyzbyte było treści. Pontormo (1494—1557)
i Bronzino (1503—1572) dali temu wyraz na licznych portretach, którymi ksią-
żęta ozdabiali galerie swych przodków. Ze złoconych ram kierują się na widza
spojrzenia mocne, lecz nieruchome, nie czujemy w tych ludziach nurtu życia,
jaki przenika portrety Leonarda, Rafaela czy Tycjana. Wspaniale wystrojone da-
my i dworacy w obcisłych szatach robią wrażenie osób próżnych i wzgardliwych.
Kobiety siedzą w pozach nienaturalnych i wykrygowanych, mężczyźni wyzy-
wająco wspierają się pod boki. Patrząc na nich łatwo możemy uwierzyć włoskim
kronikom, opowiadającym o zdecydowaniu posuniętym az do okrucieństwa,
które charakteryzowało XVI wiek i którym po latach będzie się tak przejmował
Stendhal. Wciąż jeszcze byli to ludzie czynu, śmiali i ambitni, ale brakowało im już
inwencji renesansowej: ich zainteresowania nie wykraczały poza dwór książęcy,
gdzie intrygi i podstęp zajęły miejsce bohaterstwa. Oczy błyszczą nieraz bez-
dusznym chłodem, a nawet zmęczeniem: z takim napięciem wpatrujące się w nas
postaci wydają się zastygłe, skamieniałe. W niektórych pracach Bronzina, na
przykład w portrecie Eleonory z Toledo (Uffizi) wzór brokatowej szaty tak zaabsor-
bował uwagę artysty, że samą postać ledwie zauważamy. Architektura w tle
wydaje się pusta, zimna i niezamieszkała.
Współcześnie z portrecistami florenckimi działali w północnych Włoszech Lo-
renzo Lotto (ok. 1480—1556/57) i Parmigianino (1503—1540). Portrety
Lorenza Lotto obdarzone są głębią duchową i ciepłem uczuć. Słusznie zauważył
Berenson, iż Lotto umiał wzbudzić współczucie nawet dla ludzi mało sympa-
tycznych, lecz malowanym przezeń portretom brak pełni życia, promieniującej
z obrazów jego rówieśnika — Tycjana. Na kobiecym portrecie Parmigianina

(Neapol) suknia została wprawdzie odtworzona z drobiazgową dokładnością,
lecz nic nie ożywia porcelanowej twarzy. W swym autoportrecie dał Parmigianino
swój wizerunek wykrzywiony wypukłą powierzchnią lustra, ale to optyczne złu-
dzenie służy jedynie przytłumieniu żywego i twórczego stosunku do rzeczywi-
stości.
Jeszcze wyraźniej przejawia się nowy styl w malarstwie historycznym. We Flo-
rencji jest on najwidoczniejszy u Pontorma, Rossa i Bronzina.
Pontormo miał wrażliwą, poetycką naturę i był znakomitym rysownikiem. Freski
w Villi di Poggio a Caiano tchną, niczym dekoracyjne malowidła antyczne, po-
godą tak beztroską, jakby artysta z wszystkich sil zapragnął po raz ostatni utrwalić
blaski zanikających ideałów renesansu. W latach trzydziestych nastąpił w twór-
czości Pontorma gwałtowny zwrot, który dostrzegli juz współcześni: dążąc do
wręcz chorobliwej ekspresji, kształtował i wykoślawiał swoje postaci w sposób
nienaturalny (Zdjęcie z krzyża. Florencja, Santa Felicita), a podporządkowując
kompozycję przerafinowanemu, abstrakcyjnemu wzorowi linearnemu — niszczył
w swoich obrazach żywość i dramatyczność akcji (Józef w Egipcie, Londyn,
National Gallery).
Bronzina nie zadowalało pogodne i spokojne piękno dawnej mitologii, którą tak
zachwycali się artyści renesansu. Usiłując ożywić swoją Alegorię miłości, sztucznie
w niej wszystko skomplikował. Ten wysoki, wyrośnięty młodzieniec to Amor,
pieszczący swą matkę, Wenerę. Za parą głównych aktorów tłoczą się świadkowie
tej sceny: rozeźlony, stary mąz bogini wyciąga rękę, przy nim widzimy spiralnie
wygiętego zadzierzystego chłopca. Postaci szczelnie wypełniają cały obraz.
Napięcie wyrażone tak sztuczną kompozycją wydaje się wymuszone i zdradza
pogoń za efektami. Podsunięte na przedni skraj obrazu figury są spłaszczone jak
na reliefie i splecione w dekoracyjnym układzie. Artyści renesansu starali się każ-
dym swym obrazem stwarzać cały świat, na którym pogodnie mogłoby spocząć
spojrzenie widza. Manieryści wysuwają na pierwszy plan arabeskę i ornament,
na wzór owych bogatych panneaux, służących do zdobienia ścian.
Malarze XVI wieku lubili przedstawiać postacie w pozach wężowo skręconych
(figura serpentinata), niektórzy nadawali im kształty szczególnie smukłe, niemal
jak w gotyku: ta smukłość i węzowatość zdawała im się bowiem środkiem pod-
kreślającym uduchowienie, elegancję i ruchliwość. Podobnym tendencjom ulegał
wenecki rzeźbiarz Sansovino (1486—1570) w posągu swym Alegoria miło-
sierdzia. W statuach renesansowych zachowane są zazwyczaj relacje, wynikają-
jące z ustawienia nóg: jedna z nich służy za oparcie, druga ugina się odpowiednio
do rozmieszczenia ciężaru. Z zagadnieniem tym nie liczyli się natomiast artyści
szesnastowieczni, interesował ich jedynie ogólny rytm linii, jaki przenikał posągi.
W dziełach artystów renesansu fałdy szat uwydatniają kształty ludzkiego ciała,
podczas gdy w połowie wieku XVI ciało jest pod fałdami ukryte.

Kiedy dawni mistrzowie ukazywali postać alegoryczną, dążyli do tego, by znacze-
nie jej wyrazić cechami zewnętrznymi: alegorie Giotta rozpoznajemy wraz z pod-
stawowymi rysami charakteru, niewolnicy na plafonie Kaplicy Sykstyńskiej zdają
się w napięciu wszystkich sił niejako uczestniczyć w twórczych aktach Boga
Ojca. U artystów z XVI wieku często spotykamy wyobrażenia jakby żywcem prze-



Giovanni da Bologna,
Drzewce sztandaru,
XVI w. Palazzo Vecchio,
Florencja

niesione z plafonu Kaplicy Sykstyńskiej lub ze ścian
kaplicy Medyceuszów. Lecz gesty i pozy, same w sobie
nader szlachetne, tracą obecnie swój bezpośredni
sens; nic juz nie oznaczają i niczego nie wyrażają.
Obrazy te mają być tylko mile dla oka i ożywiać po-
wierzchnie ścian — wzrok przesuwa się po nich jak po
ozdobach, nie dociekając zgoła, co właściwie przed-
stawiają.

Posągi Sansovina, przyjaciela i rówieśnika Tycjana, od-
znaczają się wielką siłą witalną, lecz szesnastowieczne
rzeźby florenckie — nawet rzeźby statuaryczne, które
oglądać można ze wszystkich stron — w istocie pozba-
wione są plastyki brył. Benvenuto Cellini (1500—1571)
wyrzeźbił Perseusza (1545—1554, Florencja), nader
efektownie trzymającego głowę Meduzy, lecz pedanteria
i nieco oschła obróbka brązu mocno osłabia plastyczną
siłę posągu, a przeładowany ozdobami postument za-
tracił juz tektonikę i wygląda jak dzieło złotnika. Gio-
vanni da Bologna (ok. 1524—1608) postawił sobie
zadanie wykonania posągu Merkurego w kształcie
figury lecącej, która czubkiem stopy ledwo dotyka

ziemi. Pokonał wprawdzie wszelkie trudności techniczne, lecz nie zdołał obdarzyć
swojej rzeźby mocą plastycznego oddziaływania — gdy patrzymy na nią z daleka,
robi wrażenie jakby narysowanej.

Manieryzm okazał się szczególnie owocny w dziedzinie sztuki dekoracyjnej,
gdzie najróżniejsze groteskowe, na pół fantastyczne wyobrażenia powstawały
z wyszukanych kombinacji motywów ludzkich i zwierzęcych. Często spotykają
się tu formy realistyczne z nieprawdopodobnymi wytworami. Osobliwy to świat,
w którym dominuje wyobraźnia, ironia i żart. Wszystko to niemal nie znane było
artystom renesansowym, lecz ogromnie wzbogaciło możliwości wyrazu w sztuce.
Artyści umiejętnie podkreślali pierwiastki dekoracyjne również w motywach fi-
guralnych, których linie konturów się splatają, a plastyczność brył ustępuje miejsca
tendencjom do arabeski. Utwory te dla późniejszych pokoleń, az po Goyę, po-
zostały bodźcem inspirującym dostrzeganie elementów groteski także i w rze-
czywistości. Zaliczyć tu można różne przedmioty, jak lichtarze, kołatki do drzwi,
latarnie, kształtowane nie tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, lecz wzbogacane
wizerunkami różnych, niekiedy fantastycznych istot. Przejawiająca się w tego
rodzaju wyrobach siła wyobraźni przypomina fantastykę świata starożytnego,
stanowiącą wyraz zdolności mitotwórczych. Godne jest zastanowienia, ze manie-
ryści, których zazwyczaj uważa się za antyklasycystów, na polu sztuki użytkowej
byli bliżsi antyku niz mistrzowie szczytowego okresu renesansu.

Najwybitniejszym spośród artystów połowy XVI wieku we Włoszech był Tin-
toretto (1518—1594). Znacznie młodszy od Tycjana, przeżył go tylko o dwa-
dzieścia lat. Wczesne prace Tintoretta, na przykład Cud św, Marka (1548), nie
ustępują największym osiągnięciom dojrzałego renesansu. W obrazie tym, po-

dobnie jak we freskach watykańskich Michała Anioła i Rafaela, swobodny ruch
wymodelowanych ciał stanowi wyraz wewnętrznej siły człowieka. Jedynie przez
spotęgowanie kontrastów świetlnych uzyskane tu zostało niezwykłe napięcie.
Tintoretto odwiedził Rzym w tym samym niemal czasie co Tycjan, lecz wyciągnął
inne wnioski z późnych dzieł Michała Anioła. W sztuce renesansu człowiek wy-
stępuje jako siła najpotężniejsza, sam tez jest twórcą własnego szczęścia. W prze-
ciwieństwie do antycznej tragedii przeznaczenia — dramat renesansu jest dra-
matem ludzkich charakterów. We wczesnych i dojrzałych dziełach Michała
Anioła człowiek-bohater jest miarą wszystkiego, co dokonuje się na świecie —
wiara ta została naruszona jedynie w kaplicy Medyceuszów i w Sądzie Osta-
tecznym. Na obrazach Tintoretta wszystko dzieje się z woli wyższych i tajemni-
czych mocy: one to zwodzą człowieka, czynią zeń ślepe narzędzie, a obrazy
napełniają zamieszaniem i niepokojem. I choć ludzie Tintoretta zawsze przed-
stawiani są w ruchu, nie jest to ruch świadczący o twórczej aktywności, lecz
wyraz duchowych uniesień.
Wrażenia doznawane przez widza patrzącego na malowidła renesansowe pro-
wadziły do zrozumienia porządku świata, istoty jego form, zagadnień bytu w ogóle.
Gdy oglądamy malarstwo Tintoretta, osobiste spostrzeżenia i przeżycia wysu-
wają się na pierwszy plan, górują często nad wszystkim innym i wskutek tego
nie wyjaśniają świata.
Tintoretto miał wielką, twórczą wyobraźnię, a energią swą wprawiał współ-
czesnych w zdumienie. Malował obrazy o niezwykłej sile oddziaływania, na ich
widok czujemy się przejęci i wstrząśnięci. Lecz świat ten nie jest tak rzeczywisty
jak w dziełach Michała Anioła i Rafaela. Jest w nim zawsze coś z pozoru i złudy,
postacie ludzkie nie są istotami żywymi, lecz przypominają tajemnicze zjawy,
jakie malarz mógł ujrzeć we śnie.
Rodzaj talentu Tintoretta zadecydował o wyborze jego ulubionych tematów.
Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić Ostatnią Wieczerzę, która
dla Tintoretta wszakże nie była areną ludzkich charakterów, jak u Leonarda,
ani tez zgiełkliwą uroczystością, jak u Veronesa. Ostatnią Wieczerzę lub Gody
w Kanie przedstawiał Tintoretto przede wszystkim w postaci zgromadzenia ludzi
przejętych obecnością cudu i sceny owe opromieniał tajemniczym światłem.
Bliskość spraw nieziemskich łączy Tintoretto ze środowiskiem na wskroś po-
wszednim, daje wiele motywów rodzajowych, często o ujęciu wyraźnie ludo-
wym. Z tego punktu widzenia spokrewniony jest z artystami renesansu północne-
go, choć stosuje artystyczne środki szkoły włoskiej.
Bohaterem obrazów renesansowych jest zazwyczaj człowiek o indywidualnie
rozwiniętej osobowości. Nawet na ściennych malowidłach Rafaela i Michała
Anioła przyciągają uwagę pojedyncze postacie. Tintoretto natomiast operuje
najczęściej nie zróżnicowaną masą, wspólnie podporządkowaną jednej elemen-
tarnej sile. Nieprzypadkowo zapewne artysta malował przeważnie na zamówienie
różnych bractw, które zabiegały o zjednoczenie ludzi tą samą ideą. Różne wersje
Godów w Kanie, sceny Zbierania manny, Czczenia złotego cielca i wiele innych
tak właśnie zostały pomyślane. Na ogromnym malowidle w pałacu Dożów,
słynnym Raju, ukazał Tintoretto owe rzesze ludzkie wręcz niezliczone. W Ukrzy-
żowaniu przedstawił artysta porządek świata w kilku warstwach, co posłużyło
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Berensonowi do porównania z literaturą nowożytną, z pisarstwem Lwa Tołstoja.
Z uwagi na wielkie rozmiary swoich obrazów i na skutek tendencji do koncen-
tracji wywoływanego wrażenia nie mógł Tintoretto opracowywać wszystkich
szczegółów zbyt precyzyjnie. Pod względem malarskiej doskonałości nie do-
równuje Tycjanowi, nie znany mu był kunszt przekształcania całego płótna, aż
po ostatni centymetr, w mieniący się barwami klejnot. Potężne tchnienie wyobraź-
ni i śmiałość koncepcji tuszują w jego pracach niedbałość wykonania Jednak
tajniki malarstwa Tycjana, oparte na czystych tonach, pozostały dlań niepojęte.
Zdarzają się u Tintoretta barwy niezbyt czyste, brunatne lub czarniawe.
Obraz Tintoretta Wstąpienie Marii do świątyni dzieli od pracy Tycjana na ten sam
temat (Wenecja, Akademia) zaledwie dwadzieścia lat Tycjan skomponował tę
scenę na kształt spokojnego fryzu, podczas gdy interpretacja Tintoretta zmierza
do opisania także osobistych doznań poszczególnych uczestników tego wyda-
rzenia. Maleńka Maria, podobnie jak Chrystus z różnych wersji Ostatniej Wie-
czerzy, odsunięta została głęboko, na najdalszy plan. Widz jednak dostrzega ją
natychmiast, ponieważ ostro odcina się na tle nieba, a ponadto obok wystrzela
ku górze obelisk. Cały bez mała obraz wypełniają schody wiodące stromo wzwyż,
mogące niemal wywołać zawrót głowy. Na schodach — dwie kobiety: jedna
z nich stoi z małą dziewczynką, druga siedzi Tintoretto silnie wymodelował
obydwie te postaci, obdarzył je w ten sposób ładunkiem energii. Podczas gdy
w malarstwie renesansowym najczęściej figury ludzkie są czytelnie rozczłonko-
wane, odznaczając się przy tym posągową zwartością i harmonią, wyciągającą
ręce postać kobiecą z obrazu Tintoretta wydaje się przenikać jakaś siła istniejąca
poza nią. Kobieta ta rozkazującym gestem wskazuje swej córeczce ogromną
stromiznę schodów: widz sam powinien przeżyć drogę, jaką przejść musiała
Maria. (Podobne doznanie przestrzeni odtwarza Rilke w wierszu „Pojawienie się
Marii w świątyni"). Przestrzeń zostaje u Tintoretta określona za pomocą ludzkiego
ciała, a efekty światłocienia ujawniają się najdobitniej poprzez kontrasty jasnych
i ciemnych postaci. Z ciała utworzył Tintoretto swój ulubiony motyw — kształt
ciężkiej girlandy, która rozciąga się na całe schody, a od połowy ginie w pół-
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mroku. Poszczególne postaci zarysowują się juz to jako żywi świadkowie cudu,
juz to jako żebracy przed świątynią, juz to jako stapiające się z murem kariatydy.
Mimo ze w sztuce Tintoretta nie przejawia się tyle harmonii i siły witalnej co w więk-
szości prac renesansowych, sprawia ona jednak przejmujące wrażenie swoim
ogromem prawdziwego patosu. Tintoretta kosmos pociągał równie nieodparcie
co współczesnego mu Giordana Bruna, który zwracając się do ,,swego ducha"
powiedział: ,,Zdążaj śmiało w dalekie sfery wszechświata, gdyż w pobliżu bóstwa
spłoniesz. .".
I podobnie jak Giordano Bruno łączył Tintoretto entuzjazm i fantazję z wnikliwą
obserwacją. Świadczą o tym dobitnie portrety Tintoretta, jego głęboko odczute
postaci starych dożów weneckich o śnieżnobiałych włosach, lecz z pełnym ognia
spojrzeniem słabych ze starości i załzawionych oczu; fizycznie juz wyniszczeni —
są jeszcze dumni i żywi duchem. Spośród wszystkich weneckich artystów Tin-
toretto najbliższy jest mniemania, ze portret powinien odzwierciedlać wszystko, co
zostało przeżyte, przemyślane i doznane; ten sam pogląd reprezentować będzie
później Rembrandt.

Dzieje architektury włoskiej w drugiej połowie XVI wieku kształtowały się po-
dobnie jak całej sztuki owego okresu. Budowniczowie rzymscy i florenccy nie
rzadziej niz malarze opierali się na manierze uznanych autorytetów. Studium
starorzymskiego teoretyka Witruwiusza obecnie stanowi juz nieodzowną część
wykształcenia każdego architekta. Zapożycza się i stosuje najściślej porządki
kolumnowe, tworząc na tej podstawie surowe normy obowiązujące. Ów pęd
do naśladownictwa mści się oschłością i sztucznością form architektury: wydaje
się, jakby nie były zbudowane z kamienia, lecz narysowane, skonstruowane za
pomocą cyrkla i linijki. Oczywiście u Witruwiusza nie można było nauczyć się
tego wszystkiego, czego wymagała ówczesna epoka
Inwencja artystów XVI wieku, zwłaszcza Vignoli (1507—1573), przejawiła się
najdobitniej w nowych typach pałaców i kościołów. Vignola ukończył dla kardy-
nała Aleksandra Farnese budowę zamku Caprarola koło Viterbo. Zamek ów



wzniesiony został na planie wielkiego pięciokąta z okrągłym dziedzińcem po-
środku. Zgodnie z zamiłowaniem epoki do rycerskiego średniowiecza usiłował
Vignola stworzyć coś w rodzaju wspaniałej fortecy, lecz posłużył się przy tym
renesansowymi formami wyrazu. Zamek wznosi się na ciężkim, masywnym cokole
przypominającym forteczne mury. Parter jest boniowany, obie górne kondygnacje
wiąże kolosalny porządek kolumnowy. Vignola zdołał złagodzić przytłaczające
wrażenie przez precyzyjnie obmyślane rozmieszczenie kolumn, lecz choć za-
projektował szerokie, zewnętrzne schody, łączące budowlę z parkiem, ma-
sywność jej przytłacza, a okrągły dziedziniec pośrodku, mimo otwartego kruż-
ganka, wydaje się odcięty od świata. Majestatyczne te kształty często później na-
śladowano, lecz sama zasada zamku w postaci średniowiecznego bastionu nie
była juz w tym czasie usprawiedliwiona.

Z o wiele korzystniejszych założeń wywodzi się niewielka, położona za miastem
Vi 1 la di Papa Giulio; w budowie jej obok innych architektów brał udział także
Vignola. Tak uroczy pałacyk nie powstał dotychczas ani we wczesnym, ani
w szczytowym okresie renesansu. Z zewnątrz zwraca zameczek ku odwiedzają-
cym surową prostotę gładkich ścian, skoro tylko jednak przejdziemy pod łukiem
na pierwszy dziedziniec, oczy nasze uderzy widok niezwykłej piękności: z jednej
strony zamyka dziedziniec półkole otwartej kolumnady, z drugiej widnieje lekki
portyk, za nim drugi, a na samym końcu, w głębi „tajemnego ogrodu", mały
pawilon. Za krawędzią portyku ukazuje się głęboko wpuszczone w ziemię nim-
feum, w którym spokojnie szemrzą fontanny, a smukłe nimfy wspierają kolumny.
Oglądany z góry portyk przypomina kaplicę Pazzich, lecz w istocie zamyka kom-
pozycję trójstopniową. Dzięki temu Vi I la di Papa Giulio uzyskuje zwielokrotnione
możliwości oddziaływania w stopniu dotąd nie spotykanym w budowlach
z początku XVI stulecia Usytuowanie poszczególnych partii nie jest tu wprawdzie
ściśle określone ani symetryczne, lecz liczne prześwity ukazują i portyk, i kolum-
nadę w coraz to innych wzajemnych ustosunkowaniach.

Owa różnorodność architektonicznych wyrazów i perspektyw odpowiada kie-
runkowi, który przejawiał się także w malarstwie, zwłaszcza u Tintoretta z jego
zamiłowaniem do zmiennych płaszczyzn obrazu, gry oświetleniowych kon-
trastów i przeciwstawiania wielkich i małych wymiarów. Wszystkie te cechy cha-
rakteryzują również liczne zabytki architektury z połowy XVI stulecia.
Wzniesiony przez Vasariego pałac Uffizi we Florencji otacza długą, wąską ulicę,
zamkniętą od strony rzeki Arno małym portykiem. Ta reprezentacyjna budowla
jest wprawdzie w całości bardziej monotonna, ale znacznie trzeźwiej pomyślana
niz Vi 11 a di Papa Giulio.
Formom architektonicznym projektowanym przez manierystów brak materialnej
siły. Nawet Villa di Papa Giulio zwraca uwagę lekkością swoich brył. Ozdobne
elewacje sprawiają wrażenie wypełnionych otworów drzwiowych. Na wielu
z nich ornamenty groteskowe są tak delikatne, ze przydają jeszcze murom lek-
kości Siła kształtów i brył architektury renesansowej ustępuje na rzecz wrażenia
bezcielesności.
Vignola stworzył także nowy typ architektury kościelnej, podejmując inicjatywę
jezuitów. Tradycja głosi, iz Ignacy Loyola, założyciel zakonu, z podobną propo-
zycją zwracał się do podstarzałego juz Michała Anioła. Kościoły renesansowe,

jasne i piękne w proporcjach, nie mogły juz zaspokoić narastającego zapotrzebo-
wania na rozległe pomieszczenia, budzące odpowiednie wrażenie i gdzie można
by odprawiać nabożeństwa dla tłumów zgromadzonych wiernych.
W dziele Vignoli, kościele II Gesu w Rzymie (1568—1575), zamówiony przez
jezuitów typ kościoła chrześcijańskiego znalazł swe najpełniejsze rozwiązanie
i z nieznacznymi zmianami przetrwał przez cały okres nowożytny. Jego myślą
przewodnią było nawrócenie ludzi renesansu ku osłabionemu nieco juz kato-
licyzmowi. Kaznodzieje w XVI wieku nie szczędzili trudu w tłumieniu szerzonych
przez humanistów poglądów na temat godności człowieka. „Czemuż tak surowo
oceniasz błędy moje i grzechy — woła do Boga ustami człowieka pewien sze-
snastowieczny kaznodzieja — czyż jestem z żelaza lub z kamienia? Och, pomiar-
kuj gniew Twój". A Bóg odpowiada na to: „O człowiecze, wiesz, iz z ziemi jesteś
wzięty, lecz skoroś ziemską istotą, czemuż tak pyszny jesteś, czemu brak ci po-
kory? Pamiętaj, ześ prochem jedynie".
Juz przed wejściem do kościoła jezuitów widz ulega silnemu wrażeniu maje-
statycznej, dwupiętrowej fasady o gigantycznych rozmiarach i jej płaskich deko-
racji. Pierwotnie Vignola dla kościoła II Gesii zaplanował fasadę odznaczającą
się miarowym, spokojnym rytmem kolumn i półkolumn; piętro dolne od górnego
oddzielać miał ciężki gzyms. Giacomo delia Porta (ok. 1537—1602), który ową
fasadę wykonał, zespolił wszystkie jej części w sposób bardziej zwarty. Wzmocnił
plastyczność poszczególnych partii w kierunku dośrodkowym i tak uwydatnił
oś środkową, której podporządkował boczne portale; silniej związał obydwa piętra
i spotęgował napięcie wolutami, które zdają się dźwigać cały ciężar.
Fasada kościoła jezuickiego jest niejako uwertilrą do wspaniałego wnętrza.
W świątyniach tych przypominające bazylikę rozplanowanie połączone zostało
? kopułą i wskutek tego uzyskano we wnętrzu wrażenie pewnego ruchu, nie
znanego architekturze renesansowej: półmroczne sklepienie kolebkowe przecho-
dzi w jasno oświetloną przestrzeń pod kopułą, gdzie odbywa się właściwe na-
bożeństwo. We wcześniejszych kościołach jezuickich ściany były nagie, bez
ozdób, rozczłonowane jedynie parami pilastrów i głębokimi niszami; rozmieszczo-
ne na przemian nisze i pilastry wytwarzały we wnętrzach rytmiczne napięcie.
Formy architektoniczne tych budowli nie były jednak wyraźnie ukształtowane
ani całkowicie rozwinięte, cechowała je pewna oschłość. Mówią o wielkim roz-
machu, a także o wyczuciu ogromu, lecz brak im czystych proporcji i tej przej-
rzystości, jaka cechuje dzieła renesansu. Kościoły jezuickie stanowią niewątpli-
wie przejaw tendencyjności walczącego Kościoła katolickiego.

Manierystyczna sztuka włoska z około połowy XVI wieku rozpowszechniła się
w całej Europie. Manieryzm uległ jednak zasadniczym zmianom po przeszcze-
pieniu na teren rodzimych kultur północnoeuropejskich, które przeniknięte jeszcze
były dziedzictwem gotyku, a juz skłaniały się do przyjęcia renesansu. Wraz z ma-
nieryzmem przedostały się na północ motywy, których elementy znajdujemy u pod-
staw sztuki renesansowej. Dlatego tez śladem takich manierystów jak Rosso lub
Primaticcio pojawili się we Francji Goujon i architekci z połowy XVI wieku,
silniej przeniknięci duchem renesansu niz ich bezpośredni włoscy prekursorzy.
W Niderlandach manieryści i romaniści (nazwani tak z powodu gorliwego na-



śladowania mistrzów rzymskich), których twórczość budziła wrażenie chorobli-
wej i wymuszonej, zastąpieni zostali przez Bruegla — malarza związanego
z prawdziwym, pulsującym życiem, mimo że i jemu nie zostały zaoszczędzone
okresy rozczarowania, że nieraz odczuwać musiał samotność i pustkę. Diago-
nalny układ jego kompozycji przypomina Tintoretta, w sumie jednak nie można
go zaliczyć do manierystów. Podobnie zresztą i w Anglii: twórcy elżbietańscy, na-
wet wielki Szekspir ze swym zamiłowaniem do efektownych, dramatycznych
spięć i ze swym stylem przeładowanym pompatycznymi metaforami, składali
niekiedy daninę manieryzmowi. Szekspir jednak całym swym jestestwem, całym
realistycznym swym światopoglądem jest znacznie głębszy niz włoscy noweliści,
którymi się zachwycał, i głębszy niz poprzedzający go poeci angielscy, tak zwani
eufuiści.

Z powyższych wywodów wynika, ze manieryzm w całokształcie sztuki europej-
skiej bynajmniej nie stanowi okresu rozwoju tak doniosłego i owocnego, jak na
przykład gotyk lub renesans. Nie należy tez sądzić, ze występował on wszędzie
i jednocześnie po renesansie. Manieryzm był raczej jednym z kierunków artystycz-
nych XVI wieku, raczej krótkotrwałą modą niż wielkim stylem w sztuce.
Sztuka drugiej połowy XVI wieku w najważniejszych swoich zjawiskach znacznie
ustępuje sztuce renesansu. Zresztą dawni historycy sztuki mówili bardziej od
współczesnych zdecydowanie i jednoznacznie o początkach artystycznego upadku
w owej epoce. Istotnie, wśród przedstawicieli manieryzmu nie było artystów o tak
wielkim, ogólnoludzkim znaczeniu, jak Rafael, Michał Anioł lub Durer — ten kie-
runek nie dawał wybitnym, utalentowanym jednostkom wielkiego pola do po-
pisu. W sztuce manieryzmu odzwierciedla się ów zamęt i zachwianie poczucia
proporcji, jakie odczuwali ludzie pod koniec ery renesansu. Niepokój ten, docho-
dzący niekiedy niemal aż do negacji życia, bynajmniej nie był sprzeczny z dąże-
niem do ujęcia i zrozumienia możliwie najszerszego kręgu zagadnień. Wątpli-
wości i obawy ówczesne należą jedynie do znamion rozwoju ludzkości, zmierza-
jącej do nowych i twórczych osiągnięć.

Opisane tendencje umacniały tradycje kulturalne renesansu, stąd tez w XVII wieku
afirmacja życia jest o wiele silniejsza niz u schyłku XVI wieku. W centrum zain-
teresowań znajduje się jednak teraz nie osobowość człowieka, lecz to wszystko,
co nierozerwalnie łączy go z naturą i całym światem. Nie powiodły się wysiłki
Kościoła, by twórcze, naukowe myślenie podporządkować dogmatom. Siedem-
nastowieczna myśl badawcza odrywa się od religii, otwierając szerokie możli-
wości naukom ścisłym. Mimo prześladowań udało się Galileuszowi utrzymać
swoje tezy, które kładły fundament pod całą nowożytną naukę. Pod wielu wzglę-
dami był on ideowym następcą Leonarda, lecz podczas gdy Leonardo największą
wagę przywiązywał do obserwacji poszczególnych zjawisk, podczas gdy Bruno
dążył do powszechnie obowiązujących uogólnień, nie dysponując przy tym od-
powiednimi podstawami, Galileuszowi udało się zgłębić prawa wszechświata
i wyrazić je w przejrzystych, matematycznych formułach. We Francji Kartezjusz,
przezwyciężywszy wątpliwości Montaigne'a, z autoświadomości ludzkiej uczynił
punkt wyjścia metody swoich rozważań. Później Leibniz mówił o harmonii
świata, jaka zapanowała po pierwotnym chaosie, i wprowadził do nauki pojęcie

rsiły ową harmonię warunkującej. Równolegle z postępem myśli naukowej, ogar-
niającym całą zachodnią Europę, także i sztuka XVII wieku przyswajała sobie
żywe dziedzictwo renesansu i rozwijała własne swoje poglądy.
Rozwój siedemnastowiecznej sztuki włoskiej rozpoczyna się ponownym oży-
wieniem realizmu. Najwybitniejszym jego przedstawicielem w malarstwie jest
Caravaggio (ok. 1560—65—1609), artysta o wielkiej sile twórczej, indywidual-
ność, jakiej Włochy nie wydały już od dawna. Sukces osiągnął nie tyle dzięki nau-
czycielom, ile dzięki własnemu żywiołowemu temperamentowi, a artystyczna
jego niezależność była głównie rezultatem niespokojnego życia. Jeszcze jako
rzemieślnik domalowywał na zlecenie znanych mistrzów różne przedmioty na ich
obrazach. Jednak kardynał del Monte odkrył jego talent i odtąd dano mu możność
dalszego kształcenia się w malarstwie. Prawdopodobnie miał poparcie kręgu ludzi
z otoczenia Filippa Neri, który w ówczesnym Kościele reprezentował kierunek
demokratyczny. Caravaggio otrzymał wielkie zamówienie dla kościoła San Luigi dei
Francesi w Rzymie, lecz wykonanie nie spodobało się mnichom. Wkrótce musiał
tez opuścić Rzym i uciekać do Neapolu, ponieważ w pojedynku zabił swego prze-
ciwnika. Całe jego dalsze życie upływało na nieustannych wędrówkach, wszędzie
czul się jednako obcy, wszędzie miał jakieś zatargi, wszędzie stawał przed sądem
z powodu bójek lub obraźliwych wierszy czy z racji skandalicznych awantur
z gospodarzami, u których mieszkał. Zmarł w wieku zaledwie czterdziestu pięciu
lat Może zrujnował go ów beztrosko cygański tryb życia, który jednak dopomógł
mu w zachowaniu wewnętrznej wolności i niezawisłości artystycznej.
W wieku XVI wielu uznanych, bliskich dworu, a stąd też dobrze sytuowanych
artystów włoskich nie utrzymywało juz z otaczającym ich życiem i ludem żadnych
kontaktów. Caravaggio przeciwnie, nie zgadzał się ani ze swymi kolegami po
fachu, ani ze zleceniodawcami, natomiast podczas swych ustawicznych wędrówek
miewał mnóstwo okazji do obserwowania środowisk klas niższych. Sam wywo-
dząc się z plebsu, został pierwszym i najlepszym włoskim artystą, sławiącym
w swej sztuce prosty lud. Feudalnej szesnastowiecznej reakcji nie udało się całko-
wicie zniszczyć wolnomyślicielstwa i ducha demokracji we Włoszech, nie darmo
tez u schyłku wieku w Neapolu, gdzie sztuka Caravaggia cieszyła się szczególnym
uznaniem, pojawił się Campanella ze swymi ideami o ochronie ludu. W połowie
XVII wieku wybuchło tam pod wodzą Masaniella ludowe powstanie.
Przy tak ogromnym indywidualizmie był jednak Caravaggio związany z tradycją
artystyczną. Z całą pewnością znał mistrzów Włoch północnych oraz Wenecjan,
zwłaszcza Jacopa Bassano, który słynął z obrazów o tematyce wiejskiej. W Rzymie
wywarł na niego pewien wpływ Michał Anioł.
Wczesny obraz Caravaggia Wróżka jest sceną rodzajową, a więc należy do ga-
tunku, jakiego dotąd w Italii prawie nie znano. Jedynie Niderlandczycy — Buec-
kelaer, Aertsen, Bruegel — zajmowali się takimi tematami. Caravaggio dla przed-
stawienia przypadkowo zauważonej scenki ulicznej posłużył się przejrzystą formą
weneckich Madonn czy tez tak zwanej Santa Conversazione. I choć kompozycja
sprawia wrażenie fragmentu, w konstrukcji jej rozpoznać można ścisłą prawidło-
wość. Przeważają zaokrąglone formy i miękkie kontury (zwłaszcza w kapeluszu
1 płaszczu młodzieńca), niemal jak u Rafaela. Wskutek tego motyw rodzajowy
nabiera ważkości i doskonałości.



W przeciwieństwie do Niderlandczyków z XVI i XVII wieku obraz Caravaggia nie
jest właściwie ani narracyjny, ani literacki. Mniej interesuje artystę to, co się dzieje
lub tez dziać się będzie, a bardziej same typy: wróżka w białym turbanie i fircyko-
wato wystrojony młodzieniec w wielkim, piórami ozdobionym kapeluszu. Obie
te postaci narysował artysta wyraziście i ostro. Boczne światło podkreśla ich
plastyczność. Lecz w tym wczesnym dziele Caravaggia kontrast pomiędzy partiami
oświetlonymi i ocienionymi nie ma decydującego znaczenia, postaci stoją ra-
czej pod gołym niebem. Malarz przeciwstawił natomiast ostro jasne i ciemne
plamy barw i świadomie umieścił ciemne przedmioty na tle jasnym, a jasne na
ciemnym. Wskutek tego, na sposób mistrzów renesansu, mógł całość odtworzyć
bardzo czytelnie.
Nowe środki wyrazu, uzyskane przy malowaniu obrazów rodzajowych, wyko-
rzystał Caravaggio także w kompozycjach religijnych: w cyklu mateuszowym dla
San Luigi dei Francesi oraz w cyklu z życia apostołów Piotra i Pawła dla Santa
Maria del Popolo (1601). Malowidła te spotkały się z ogromnym oburzeniem
zleceniodawców, ponieważ artysta przedstawił święte zdarzenia w sposób
zbyt bliski życia, powszedni i materialny. Oto scena zatytułowana Powołanie św.
Mateusza, mroczny szynk, w którym jakieś podejrzane figury siedzą przy kartach,
podczas gdy drzwi się otwierają i staje w nich ktoś, kto wzywa do siebie jednego
z graczy; wszyscy pozostali są tak przerażeni, jakby wkroczyła policja. Męczeństwo
św. Mateusza pozbawione znów zostało wszelkiego heroizmu: brodaty, łysy starzec
leży na ziemi, młody człowiek chwyta go za ramię i gotuje się do przebicia go
mieczem. Na innym obrazie namalował artysta ogromny, znakomicie prawdziwy,
połyskujący zad koński, wypełniający całą niemal kompozycję; na samym dole
ledwo jeszcze możemy rozpoznać postać jakiegoś człowieka, który upadł na plecy.
Obraz ten przedstawia Nawrócenie Pawia.
Św. Mateusz Caravaggia jest łysy, ma ogromne, muskularne i żylaste nogi, zda się
wystające poza ramy obrazu, i przypomina prostego rybaka, którym był zresztą,
jak głosi tradycja. Obraz ten został odrzucony przez zamawiających, później dostał
się do byłego Kaiser-Friedrich-Museum w Berlinie, a w 1945 roku zaginął.
Caravaggio zaś musiał dla kościoła namalować drugiego Mateusza (Rzym, San
Luigi dei Francesi) — siwowłosego, cokolwiek ułomnego, choć pięknej postury,
z nogami wstydliwie okrytymi płaszczem.
W przenoszeniu cech malarstwa rodzajowego na malarstwo sakralne miał już
Caravaggio prekursorów zarówno we Włoszech, jak zwłaszcza w północnej
Europie. Wszyscy ci prekursorzy czuli jednak w scenach poświęconych tematyce
religijnej „świętość" lub przynajmniej doniosłość ukazywanego wydarzenia.
Sztuka Caravaggia ma natomiast charakter wyraźnie świecki. Nic dla niego nie
istniało na świecie prócz silnych ciał i materialnych przedmiotów, które można
wziąć do ręki lub dotknąć (podobnie jak na jednym z jego obrazów apostoł
Tomasz dotyka ran Chrystusa). Wszystkie przedmioty są tu niemal uchwytne
i pełne siły, która przypomina Michała Anioła, i na tym głównie polega ich wielki
urok. Ciała ustawiał .artysta najchętniej przy przednim skraju obrazu, a niektóre
nawet sięgają poza ten skraj. Nh dziwnego, ze Caravaggio okazał się tez znako-
mitym twórcą martwych natur, jego Kosz z owocami (Mediolan, Ambrosiana)
jest tak imponujący, tak, rzec by się chciało, monumentalny, ze az po Courbeta

i Cezanne'a żaden juz artysta nie zdoła swym martwym naturom użyczyć takiej
wymowy.
Na ostatnich obrazach Caravaggia wszystko zanurzone jest w mroku, jakby cała
akcja toczyła się w głębokiej, ciemnej piwnicy. Jedynie jaskrawe, boczne światło
efektownie wydobywa postaci z owej ciemności, znacznie przyczyniając się do
zwartości kompozycji. Na zaginionym w Berlinie obrazie z cyklu mateuszowego
płynny, zaokrąglony ruch konturów łączył całą grupę, a linie pionowe nadawały
jej stabilność. Pod koniec życia Caravaggio dziwnie zbliża się do patetycznej
,,maniera grandę"; tworzy wówczas obrazy, w których ciemnofć zwycięża światło,
wzniosłe w wyrazie, a ponure w nastroju: Madonna Różańcowa (Wiedeń), Złożenie
do grobu (Watykan) i Śmierć Marii (Luwr). Lecz artysta za pomocą jednego czy
dwu szczegółów, jak choćby w sposobie ukazania zwłok Marii w Śmierci Marii lub
w szarych od kurzu pięt modlących się w Madonnie Różańcowej, umie odebrać
obrazowi wszelką cudowność, a świętych przedstawić pod postacią prostych,
biednych ludzi.
Caravaggio nie był jednym z tych szczęśliwych geniuszów, którzy sztuką niosą
ludziom jedynie radość i pociechę, lecz wobec jego dzieł widz nie może pozostać
obojętny. Wywoływał zawsze — i dziś jeszcze wywołuje — u jednych entuzjazm,
u innych — oburzenie. Z jednej strony pociąga nas elementarna siła jego talentu,
z drugiej zaś — odpychają gwałtowne lub wręcz prostackie formy wypowiedzi.
Nie tworzył wprawdzie postaci tak wzniosłych, jakie widzimy na obrazach
Masaccia lub Michała Anioła, wszakże twórczość jego wywarła istotny wpływ na
rozwój sztuki włoskiej i całej sztuki europejskiej. W XVII wieku wielu malarzy we
Włoszech mniej lub bardziej udolnie podejmowało wprowadzone przez Caravaggia
tematy. W przodujących krajach Europy — Hiszpanii, Holandii, Francji — miał
mnóstwo naśladowców. Szczególnie godne jest uwagi, ze także żaden spośród
wielkich artystów XVII wieku nie uniknął pośredniego czy bezpośredniego wpływu
Caravaggia. Trudno twierdzić, iz Caravaggio zadecydował o całym dalszym rozwo-
ju malarstwa europejskiego, wielce przesadnie brzmiałoby tez zdanie, ze malar-
stwo zniszczył (powiedzenie przypisywane Poussinowi). Praca jego przyniosła
przecież malarstwu jakąś stratę: wykazał bowiem, ze można tworzyć zgodne
z prawdą i pełne wyrazu obrazy i ani przy tym nie odczuwać życia w sposób
poetycki, ani nie wierzyć w wyższe, niepojęte siły, ani nie ufać we wszystkim
jedynie nośnym skrzydłom wyobraźni. Wraz z nim uzyskują dlatego dostęp do
sztuki takie aspekty rzeczywistości, jak zmęczenie, przytłoczenie, poczucie bezna-
dziejności.
Wprawdzie twórczość Caravaggia najpełniej wyraziła zmianę upodobań i chęć
przezwyciężenia manieryzmu, lecz nie był on jedynym przedstawicielem nowego
kierunku. Równocześnie z nim, często od niego niezależnie, pracowali w Bolonii
bracia Carracci — z których wybitniejszy był Annibale (1560—1609). Jego
Wniebowzięcie Marii (1587, Drezno) siłą wyrazu wyprzedza Caravaggia, a w
Ucieczce do Egiptu (Rzym, Galleria Doria Pamphili) daje podstawy klasycznego
pejzażu, które potem we Włoszech dalej będą rozwijali Lorrain i Poussin. Ozda-
biając galerię w Palazzo Farnese (1596—1604) licznymi ściennymi malowidłami
0 tematyce mitologicznej i alegorycznej, usiłowali bracia Carracci przywrócić w
Malarstwie styl monumentalny. Stworzyli nowy typ obrazu ołtarzowego o licznych



postaciach, ukazywanych w pełnej wielkości. Wzniosłą postać Marii, tronującej
na tle skłębionych chmur, otaczają umieszczeni na pierwszym planie święci
0 wyglądzie całkiem przyziemnym. Szczególna zasługa Carraccich polega na
świadomym zwrocie ku tradycjom renesansu. Podczas jednak gdy mistrzowie
renesansu traktowali początkujących plastyków jak czeladników w rzemiośle
1 zlecali im pomocnicze prace techniczne, bracia Carracci odnosili się ze specjalną
troską do kształcenia artystycznej młodzieży. Usystematyzowali w pewnym stopniu
studia artystyczne i zasłynęli w Bolonii jako twórcy Akademii (1 585—1 595).
W XVII wieku powstał w Rzymie kierunek artystyczny, którego przedstawiciele
byli po części zbliżeni do braci Carraccich. Należy tu wymienić Guido Reniego
(1575—1642), Guercina (1591—1666) i Domenichina (1 581 —1 641). W XVIII
i XIX wieku cieszyli się oni niewzruszonym autorytetem i wywierali ogromny
wpływ na środowiska akademickie. W wielu muzeach pełno jest ich ogromnych
i nader sumiennie wykonanych obrazów, ozdabiali tez malowidłami liczne rzym-
skie kościoły. Prócz namawianych przez kościół scen z męczennikami malowali
także znów wchodzące w modę stare pogańskie bóstwa Spotkać u nich można
dręczonego na rozkaz Apolla Marsjasza, a także różowe ciało nagiej Zuzanny,
ściganej przez lubieżnych starców, podobnych do satyrów Wiele tych obrazów
wykazuje zręczność i smak twórczy, lecz wszystkie są niebywale nudne. Jedno
z najsłynniejszych malowideł tego typu, Aurora Guido Reniego (1610), nie
wytrzyma porównania ani pod względem koncepcji, ani pod względem wykonania
z przeciętnym nawet dziełem monumentalnego malarstwa renesansowego.
Malarstwo włoskie XVII wieku usiłowało powrócić do najlepszych tradycyjnych
osiągnięć, lecz siła włoskiej szkoły malarskiej wyraźnie juz wówczas osłabła.
Szkoła bolońska i jej zwolennicy wypowiedzieli Caravaggiowi wojnę. W dziejach
sztuki nigdy jeszcze dwa kierunki nie zwalczały się tak zaciekle. Wrogowie Cara-
vaggia głosili, ze jest on burzycielem tradycji, i odmawiali mu wszelkiego poczucia
poezji. Włoski historyk sztuki Bellori (1672) podbudował potem ową walkę
teoretycznie i chwalił Annibala Carracci za to, iz potrafił „ideę piękna" manie-
rystów połączyć z „nieokrzesaną naturą" Caravaggia. Zresztą za życia Caravaggia
mogły pewną rolę odgrywać także uprzedzenia osobiste oraz interesy nie przyna-
leżące juz do sfery sztuki.
Ze wszech miar godne jest jednak podkreślenia, ze zwolennicy Carraccich nie
mogli uniknąć wpływu Caravaggia. Najwidoczniej nawet przeciwnicy nie mogli
pozostawać obojętni wobec tego geniuszu i jego niezwykłych osiągnięć. Przy-
znawał tez Bellori, ze bezpośrednie wrażenie musi być fundamentem wszelkiej
artystycznej realizacji. Ów wpływ Caravaggia przejawia się szczególnie silnie
w małych rodzajowych obrazkach, które zaliczano wówczas we Włoszech do
najpośledniejszych gatunków malarstwa. W postaci chłopa Jedzącego fasolę
(Rzym, Palazzo Colonna) Annibale Carracci próżno usiłuje konkurować z dosko-
nałymi scenami Caravaggia. Zdarzało się zresztą w XVII wieku, ze ci sami artyści,
którzy w obrazach o wielkich wymiarach zdradzali sztuczność, nieporadność
i akademicką nudę, w małych swych pracach i rysunkach z natury okazywali się
znakomitymi obserwatorami życia. Przypomnijmy na przykład uroczy obrazek
toskańskiego artysty Franceschiniego (przezwanego ,,il Volterrano") Żart Arlotta
(Palazzo Pitti): wbrew tradycjom bolońskim scena jest barwna i pełna życia.

Giovanni Battista Bracelli, Postaci z serii sztychów „Bizzarrerie", 1624

W tym samym stuleciu pojawił się w sztuce włoskiej jeszcze jeden kierunek, który
uważać należy za kontynuację manieryzmu. Bazował on na potrzebie przeciwsta-
wienia bezpośredniemu wrażeniu wywieranemu przez przedmioty — owej
„naturalezza" Caravaggia —jakiegoś świata urojonego i metafizycznego w sensie
„idei". W świecie tym powierzchnia, zewnętrzny pozór rzeczy ustępować miał
miejsca jej istocie, konstrukcji, szkieletowi. Niedawno odkryty rytownik Giovanni
Battista Bracelli (pracujący ok. 1624—1649 we Florencji i Rzymie) wyraził ów
pogląd w całym szeregu rysunków figuralnych. Porównywano później te rysunki
z pracami nowoczesnych kubistów. Artyście siedemnastowiecznemu nie chodziło
jednak o abstrakcyjną spekulację, lecz o określone postawy i gesty przedstawicieli
najróżniejszych zawodów.

Malarstwo włoskie XVII wieku nie dotrzymywało kroku większości innych współ-
czesnych szkół europejskich: najwięksi malarze siedemnastowieczni nie przynależą
do włoskiej szkoły. Lecz właśnie we Włoszech dokonuje się w tym czasie przełom,
który stanie się podstawą rozwoju całego zachodnioeuropejskiego malarstwa
nowożytnego. Pojawia się dążenie do wypowiadania w obrazie osobistych wrażeń
artysty. W tym celu obierano szczególny punkt widzenia, pewien określony układ
Postaci, które zwrócone do widza plecami, zdają się go zapraszać, aby sam wkro-
czył do obrazu. Sposób malowania nabiera swobody rzadko tylko spotykanej u na-
der nielicznych mistrzów renesansu. Teraz dopiero zaczyna się tolerować na płótnie
l m ie przypadkowe, pociągnięcia pędzla uprzednio nie zamierzone, poprawki
1 malarskie improwizacje. Malarzy włoskich XVII wieku interesuje zjawisko zmiany
barw w zależności od oświetlenia i usiłują znaleźć na tej właśnie drodze jakąś
ogólną tonację. Dzięki Caravaggiowi malarstwo oparte na zasadzie światłocienia
zyskuje powszechne uznanie, którego nie osiągnęło nigdy wcześniej na prze-
strzeni całych dziejów sztuki.



Największe zasługi położyła siedemnastowieczna sztuka włoska w dziedzinie
architektury i na tym polu wysunęła się w tym okresie na czołowe miejsce w za-
chodniej Europie. Szczególną uwagę przywiązywano do budownictwa sakralnego.
Typ kościoła jezuickiego zachował przez cały wiek XVII swe zasadnicze znaczenie,
zyskał jednak nową interpretację, bardzo odległą od zasad Vignoli. Architekturę
wypełnia obecnie niezwykłe napięcie, patos i siła. Te nowe upodobania przypo-
minają zmiany, jakie po manierystach wywołał w malarstwie Caravaggio.
Przeobrażenie stylistyczne dostrzegamy przede wszystkim w ukształtowaniu fasady.
Zamiast płaskich pilastrów występują mocno uwydatnione półkolumny i kolumny
i dzięki temu fasada wydaje się znacznie aktywniejsza. Kolumny i ciężkie gzymsy
dają na ścianie różnorodną grę świateł i cieni, wywołując efekt głębi. Tu właśnie
znajdujemy analogie do ówczesnego włoskiego malarstwa. Układ kolumnowy nie
odznacza się juz spokojnym rytmem architektury renesansowej. Wewnątrz wielkiego
porządku znajdują się kolumny mniejsze, które z kolei, tworząc wiązki i grupy,
podporządkowują się temu wielkiemu układowi. Lekką i łatwą do ogarnięcia
wzrokiem rytmiczną konstrukcję zastępuje nowa, złożona niejako z kilku wzajem-
nie przenikających się rytmów. W skomplikowanym podziale fasady jeden i ten
sam element architektoniczny, na przykład kolumna, może należeć do dwóch
różnych dekoracyjnych zespołów. Architekt Pazzo dlatego stosował kolumny
podwójne, gdyż, jak sam wyjaśniał, „chcą one prowadzić ze sobą dialog".
Stylowi architektury XVI wieku odpowiadała włoska muzyka z epoki Palestriny.
Polifonia XVI wieku z pojedynczymi swymi głosami, które w prowadzeniu melodii
spotykają się jakby przypadkiem, ustępuje w XVII wieku poszukiwaniu harmonii
doskonałej. Każdy głos wykonuje swoją partię, choć jednocześnie współbrzmi
z głosami partii innych. Rozpowszechnia się coraz bardziej muzyka organowa.
Powstają oratoria i opery, z pełnymi wyrazu recitativi i śpiewem solowym przy
akompaniamencie instrumentów. Wystające, potężne kolumny fasady kościelnej
z XVII wieku i tworzące się pomiędzy nimi, w głąb sięgające gęste cienie brzmią
wzniosłym rytmem, niczym uroczysty, afirmujący życie chorał.
Historia sztuki nadała siedemnastowiecznej architekturze włoskiej nazwę baro-
kowej. Pierwotne znaczenie słowa „baroco" odnosi się do jednego z sylogizmów
średniowiecznej logiki i ówcześni badacze posłużyli się nim najwidoczniej, aby
wyrazić osobliwość i niezwykłość nowego stylu architektonicznego. Później
termin ten uzyskał szerszy zakres, ogarniający najpierw porenesansowy etap
rozwoju sztuki włoskiej, a z czasem całą siedemnastowieczną sztukę wszystkich
krajów Europy.
Rozpoczętą przez Bramantego i prowadzoną dalej przez Michała Anioła budowę
kościoła Św. Piotra ukończył rzymski architekt Maderna (po 1607). Do części
z kopułą dołączono część podłużną oraz wielki przedsionek. Wskutek tego kopuła
utraciła swą imponującą siłę, lecz sam kościół stał się przestronniejszy, lepiej
odpowiadający swojemu przeznaczeniu. Rytmiczne występowanie na przemian
ciemnych i jasnych elementów architektonicznych uwydatniło się szczególnie
we wnętrzu. Główne zadanie Maderny polegało na tym, aby w kościele Św. Piotra
połączyć jezuicką fasadę z kopułą Michała Anioła. Musiał się przy tym posłużyć
wielkim porządkiem architektonicznym, sięgającym przez niemal trzy piętra,
z wystającymi ze ściany półkolumnami i ciężką attyką. W porównaniu z architektu-

rą szesnastowieczną wszystkie formy nabierają mocy, rytm zaś odznacza się
majestatycznym umiarem. Powierzchnia ściany pozostaje w zasadzie niewidoczna.
Nad attyką ustawiono posągi, które niejako ujawniają ukryte siły porządku ko-
lumnowego i przerywają podziały horyzontalne. Kształtując fasadę siedemnasto-
wiecznej budowli, w mniejszym stopniu niż w wieku XVI brano pod uwagę jej
wygląd frontalny. Dopiero bowiem patrząc z boku dostrzec można cale bogactwo
jej profilów i plastyczność poszczególnych partii.
Zalety siedemnastowiecznej architektury szczególnie rzucają się w oczy w roz-
wiązaniach urbanistycznych. Dziś nawet obrazu Rzymu nie określają poszczególne
budowle antyczne lub nawet renesansowe: nosi on nieodparte piętno XVII wieku.
Rzym należy do najwspanialszych barokowych miast Europy. Żywotne potrzeby
władców Rzymu wpłynęły na ukształtowanie jego* ulic i placów, lecz rozpozna-
jemy tu również nowe i dotychczas nie spotykane dążenie do ogarnięcia jednym
spojrzeniem szerokiego kręgu różnych form i zespolenia ich w jedną całość.
Potwierdza to konstrukcja każdego barokowego kościoła: fasada, zwrócona ku
ulicy, łączy się z podobnymi fasadami domów; za to kopuła, często od ulicy
niewidoczna, wznosi się nad dachami i wieńczy panoramę wielu starych miast
włoskich.
Liczne place rzymskie uzyskały swój kształt architektoniczny w XVII wieku.
Z chwilą gdy wkraczamy na Piazza del Popolo, otwierają się przed nami trzy proste
jak strzała ulice: środkową ujmują ramy dwóch bliźniaczych kościołów, zbudo-
wanych przez Rainaldiego. Piazza Navona jest owalem z trzema ogromnymi
fontannami pośrodku. Na Piazza Trevi przylegająca do Palazzo Poli olbrzymia
fontanna ozdobiona jest wspaniale rzeźbami i ukazuje oczom zwiedzających nie-
zrównany widok. Z początkiem XVIII wieku fasada dawniej zbudowanego kościoła
Trinita dei Monti połączona została z leżącym niżej placem za pomocą słynnych
Hiszpańskich Schodów. Lekkie ich wzniesienie stanowi bazę kościoła o dwóch
smukłych wieżach.
W wymienionych placach podkreślano zresztą nadmiernie efekty czysto wizualne;
wydaje.się, ze przeznaczone zostały do uroczystych jakichś ceremonii, a otaczające
je budynki przypominają kulisy teatru. Urzekają i zachwycają jednak przestrzenią
majestatycznie i śmiało rozplanowaną. Tak zwarte zespoły architektoniczne nie
powstawały w zachodniej Europie od czasów średniowiecza.
W porównaniu z sytuacją w budownictwie sakralnym zewnętrzny wygląd zamku
barokowego nie różni się tak bardzo od pałacu renesansowego; przetrwały tu
formy wyraźnie surowe. Lunghi zbudował w Rzymie Palazzo Borghese (rozpo-
częty w 1 590) i tak samo jak w XV wieku otoczył jego dziedziniec kolumnadą. Lecz
kolumny ustawił w dwóch szeregach, a sam dziedziniec pozostawił z jednej strony
otwarty na drogę do ogrodu. Jedną z najpiękniejszych budowli barokowych
iest Palazzo Barberini, przy którym pracowali Maderna, Bernini i Borromini.
Rzymski przepych i wspaniałość dochodzą tu do szczytu. W przeciwieństwie do
Pałaców piętnastowiecznych budowla ma otwarty podwórzec, utworzony za po-
mocą skrzydeł bocznych. Zajeżdżały tam karoce w dni uroczystych przyjęć i wie-
czornych zebrań towarzyskich. Ponieważ brama wjazdowa umieszczona została
2 boku, a pałac jest stamtąd widziany w perspektywicznym skrócie, potężne
skrzydła boczne przysłaniają główny masyw. Poszczególne człony pałacu wydają



się proste i czytelne, lecz powierzchnię
murów ożywiają, pojawiające się na prze-
mian, półokrągłe i trójkątne frontony okien.
Podobnie jak na fasadach kościołów ba-
rokowych także i tutaj wystające skrzydła
sprawiają takie wrażenie, jakby spajały zm
sobą poszczególne bryły budynków.
Na planie pałacu dostrzegamy, ze poszcze-j
gólne pomieszczenia grupują się wokół
owalnej sali głównej. Przywrócona tu kom-
pozycja starorzymskich term nasycona zo-
stała większym napięciem i siłą. W prze-
ciwieństwie do spokojnych, zamkniętych
i jakby zaokrąglonych komnat pałacu re-
nesansowego architekci epoki baroku bu-
dują długie amfilady i łączą wspaniałe
sale w imponujące ciągi, ukazując wi-
dzowi jednolity, płynny rytm uroczystego
ruchu, który z jednej sali przenosi się do
następnej. Pałace te nie miały służyć do
mieszkania, przeznaczone były raczej na

przyjęcia, przedstawienia teatralne i tym podobne okazje. Obok rzymskich
szczególnie piękne są położone na zboczach pagórków pałace genueńskie,
0 na wpół ciemnych przedsionkach, jasnych, otwartych dziedzińcach i widocz-
nych za nimi ogrodach.
Najpiękniejsze dzieła architektury XVII wieku — to jednak podmiejskie palazzi,
luksusowe wille rzymskich magnatów. Powstawały na zamówienie właścicieli,
spragnionych życia w beztrosce i bogactwie, a także dzięki bujnej wyobraźni
budowniczych. Rzym otoczony jest prawdziwie baśniowym światem parków,
zaczarowaną krainą wspaniałości i niezwykłego piękna. Po ogrodach japońskich
1 chińskich, o których mistrzowie włoscy w XVII wieku nic wiedzieć nie mogli,
nie spotkamy w sztuce równie doskonałego współdziałania człowieka z naturą.
Lecz tutaj ludzki sposób myślenia i ludzkie poglądy na piękno zostały o wiele
energiczniej narzucone bujnej przyrodzie Południa. Nie darmo tedy w czarodziej-
skim ogrodzie Armidy, opiewanym przez Tassa w „Jerozolimie wyzwolonej",
natura zapragnęła naśladować sztukę.
Ówczesne ogrody włoskie zakładano zazwyczaj w formie tarasów na zboczach
pagórków. Otwierały się stąd piękne widoki, a powyżej kłębiły się masy roślinne,
zabudowania, schody i kaskady. Vi Ma d'Este w Tivoli wznosi się nad licznymi scho-
dami i fontannami, wspaniałym swym kształtem zamykając kunsztownie spię-
trzoną konstrukcję. Giacomo delia Porta zbudował willę Aldobrandinich nad po-
dobnym tarasem. Od podjazdu wiodą ku niej dwie rozwidlające się drogi. Przed
willą, w stronę parku, roztacza się efektowny widok. Budowniczowie zresztą
dokładnie przewidzieli wszystkie kolejne wrażenia. Oglądamy przestrzeń ujętą
w ramy łuku i kolumn, a poszczególne jej partie blisko się ze sobą łączą. Plac
przed budowlą zaplanowany został jak amfiteatr i otoczony murem z niszami,
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99. Jacopo Sansovino,
Alegoria miłosierdzia

100. Giacomo Vignola,
Bartolomeo Ammanati i in.,
Villa di Papa Giulio,
widok portyku, Rzym

101. Agnolo Bronzino,
Alegoria miłości

102. Jacopo Pontormo, Fresk w Villi di Poggio a Caiano, Florencja



103. Giovanni Lorenzo Bernini,
Fasada kościoła
S. Andrea al (łuirinale, Rzym

104. Alessandro Specchi
i Francesco de Santis,
Schody Hiszpańskie, Rzym

105. Carlo Maderna,
Fasada kościoła Św. Piotra!

Giovanni Lorenzo Bernini, Kolumnada
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Klasztor w Melku nad Dunajei



107. Francesco Borromini, Fasada Oratorio di S. Filippo Neri, Rzym
108. Francesco Borromini, Wnętrze kopuły

kościoła S. lvo alla Sapienza, Rzym

109. Francesco Borromini,
Kościół S. lvo alla Sapienza



110. Carlo Maderna, Giovanni Lorenzo Bernini
Palazzo Barberini, Rzym

111. Giovanni Lorenzo Bernini,
Fontana del Tritone, Rzym, Piazza Barberini

112. Giacomo delia Porta, Villa Aldobrandini, widok kaskady, Frascati koło Rzymu



113. Michelangelo da Caravaggio, Wróżka

114. Michelangelo da Caravaggio, Męczeństwo św. Mateusza, fragment



115. Giovanni Lorenzo Bernini, Ekstaza św. Teresy 116. Giovanni Lorenzo Bernini, Ekstaza św. Teresy, fragment



117. Giovanni Lorenzo Berninj
Portret kardynała
Scipione Borghese

118. Stefano Maderna,
Św. Cecylia

pilastrami i hermami. Na ciemnym tle nisz rysują się wyraziście kształty popiersi.
Nad murem wznoszą się korony drzew. Na przedłużonej środkowej osi pałacu
wznoszą się dwa ciągi schodów, z których każdy kończy się kręconą kolumną.
Pomiędzy nimi szerokim, także w stopnie opatrzonym łożyskiem spada aż ku
dolinie grzmiąca, spieniona masa wody.
W ogrodach włoskich z XVII wieku odzwierciedlają się kaprysy rozpieszczonej
i żądnej użycia arystokracji. Często widać, że chodziło tu jedynie o zbędny i na
zewnętrzny efekt obliczony luksus, wiele też spotykamy przesady, która przypo-
mina dźwięczne frazesy ówczesnej włoskiej poezji. Lecz na tym bynajmniej nie
kończy się znaczenie włoskich siedemnastowiecznych ogrodów. Mają w sobie
bowiem coś z tego, co przekształca abstrakcyjne pojęcia w przystępne obrazy,
a co nazywamy poezją; przenika je głęboki sens filozoficzny, wyrażony za pomocą
wzgórz, kamieni, drzew i wody. Góry i pagórki reprezentują heroiczny charakter
przyrody. Kamienna konstrukcja budowli — to znaki zastygłej i niewzruszonej
wieczności; drzewa, rozwijające się w bujne zielone korony, symbolizują życie
i niezniszczalną młodość, woda zaś oznacza szybko przemijający czas. Ludzie
ówcześni doskonale odczuwali głęboki sens tych elementów, a i późniejszy wiersz
rosyjskiego poety Dzierżawina o wodospadzie nawiązuje do tej samej problematyki.
Parki barokowe świadczą o ponownym obudzeniu wrażliwości na przyrodę,
która inspirowała również siedemnastowiecznych badaczy. I chociaż drzewa,
zwłaszcza gigantyczne cyprysy willi w Tivoli, dopiero po latach osiągnąć miały
swą obecną wysokość, nie ulega wątpliwości, że to artyści wytyczyli naturze kie-
runek współdziałania. W ten sposób sama przyroda w ciągu następnych stuleci
dokończyła tak wspaniale przez artystów zaplanowane ogrody.
Artyści baroku usilnie zdążali do wyrwania materii z bezruchu. Zmuszali wodę, aby
pluszcząc nieustannie spływała w dolinę, biła w powietrze strumieniami fontann

Ogrody Boboli, XVII w.; plan



lub szumiała w śnieżnobiałych kaskadach. Fontanny wyzwalały ruch materii,
zakuty w kamienie budynków parkowych. Wzrastające rozmiary — od kwiatów
przez krzewy ku ogromnym drzewom — nadawały niezwykły patos tym dziełom
sztuki XVII wieku. Zdumiewa także śmiałość, z jaką budowniczowie ówcześni
rozmieszczali w przestrzeni świetliste plamy białych posągów, gęste cienie nisz
albo półcienie wybrzuszonych kolumn. W porównaniu z ogrodową architekturą
XVI wieku o formach oschłych, niemal bezcielesnych — siedemnastowieczne
parki budzą podziw bogactwem i siłą witalną. Widać tu ten sam proces rozwojowy
co w malarstwie od XVI do XVII wieku.
W ogrodach Boboli przy Palazzo Pitti wzniesiono tuż za pałacem otwarty amfi-
teatr dla licznej publiczności, przeznaczając go na turnieje. Otwiera się stąd urze-
kający widok na Florencję: zarysy katedry i dzwonnicy ujęte są w ramy drzew par-
kowych i jednego skrzydła pałacu. Za amfiteatrem ziemia piętrzy się stromo, na
jednym z tarasów umieszczono fontannę z posągiem Neptuna. Cały park wieńczą
ogromne posągi płodności, za którymi znajduje się już tylko ogród tajemnic
(giardino segreto) — najwyższy w tym zespole punkt, z którego widać panoramę
miasta. Inna, węższa i wysadzona drzewami aleja przebiega pod kątem prostym
do głównej osi. Twórcy ogrodów Boboli wykorzystali naturalne nierówności
gruntu, łącząc spadki i wzniesienia alei tak przemyślnie, że patrzącemu aż dech
w piersi zapiera: w myślach dosłownie to stacza się w dół, to znów wspina się ku
górze. Ogrody włoskie XVII wieku nie ustępują efektownym wyglądem wnę-
trzom kościelnym — a w alei ogrodów Boboli uczucie stłoczenia oraz kontrastu
między ciemnymi masami drzew i jasnymi kolumnami zostaje jeszcze wzmożone
intensywnością wrażeń.

Najwybitniejszymi architektami XVII wieku byli Lorenzo Bernini (1598—1680)
i Francesco Borromini (1599—1667). Byli rówieśnikami i często ze sobą współ-
pracowali, niekiedy na zamówienie tego samego zleceniodawcy. Dzieła ich jednak
są różne i każde nosi indywidualne piętno swego twórcy. Nigdy dotąd w historii
osobowość mistrza, ,,il genio", jak wówczas mawiano, nie pozostawiała tak
wyraźnych śladów w twórczości architektonicznej, jak w przypadku Berniniego
i Borrominiego.
Od swojej epoki wziął Bernini zamiłowanie do pozorów zewnętrznych i do prze-
pychu. Książę artystów, już za życia cieszył się niezmierzonym uwielbieniem
i sławą. Powodzenie szło jego śladem. Żył szczęśliwie i w dobrobycie. Z natury
żywy, pogodny i rozmowny, skory był zawsze do żartów. Miał orle spojrzenie
i godną postawę, nieobce mu też były obyczaje światowców, a doskonałość jego
manier czarowała nawet eleganckich paryzan. Miał wielu uczniów i kierował
dużą pracownią, wykonującą liczne zamówienia. Odznaczał się rzadkim w owych
czasach nieomylnym smakiem, umiał zachwycać się nie tylko Michałem Aniołem,
ale i Poussinem.
Służąc przez wiele lat stolicy apostolskiej, musiał Bernini zadowalać kaprysy
licznych papieży, którzy w owym czasie kolejno po sobie następowali. Niewiele
gmachów wzniósł samodzielnie od fundamentów, za to bardzo często przerabiał
lub wykończał budowle już rozpoczęte, przejawiał przy tym niespożytą inwencję
i zręczność. Należał do mistrzów dekoracji, jacy podówczas potrzebni byli na

Carlo Maderna i Giovanni Lorenzo Bernini, Plan kościoła i placu Św. Piotra, 1607—1667,
Rzym

każdym dworze. Ornamenty wykonywane przezeń w trwałym materiale —w ka-
mieniu — warte były, by oprzeć się zniszczeniu, ponieważ znajdowały się wśród
nich wybitne dzieła sztuki.
Twórczość Berniniego rozpoczyna wielkie cyborium z ołtarza kościoła Sw. Piotra
(1624—1633). Kręcone kolumny z brązu, które niczego niemal nie podtrzymują,
działają w jakiś niearchitektoniczny sposób. Zresztą takie tylko potężne spirale
nadawały się do ogromnej przestrzeni pod kopułą we wnętrzu tego kościoła.
Sądząc z rysunku Berniniego, chciał oh z cyborium uczynić ramy ujmujące widok
głównego ołtarza, jeśli się nań patrzało z kościelnej nawy.
Głównym architektonicznym dokonaniem Berniniego jest plac przed kościołem
Sw. Piotra. Jest on owalny, w samym środku stoi kolosalny obelisk, po obu jego
stronach —dwie fontanny. Cały plac otacza ogromna, dwuszeregowa kolumnada.
Pierwotnie owal ów miał się kończyć długim portykiem w miejscu obecnego
Przejścia. Bernini porównywał skrzydła kolumnady do dwu ramion, wyciągniętych
by uścisnąć każdego, kto by wchodził na plac. Szczególnie wyraźnie widoczne to
jest z dachu kościoła. Sam plac robi wrażenie rozległego: część przed kościelną
fasadą nieco się wznosi i rozszerza, potęgując tym odczucie dali.
Artyści epoki renesansu posługiwali się perspektywą jako środkiem poznania
widzialnego świata — Bernini natomiast wyzyskiwał jej efekty do własnych celów
artystycznych. Tak na przykład, aby wzmóc efekt majestatycznej architektury
fasady kościoła Św. Piotra, usiłował zapobiec pozornym skrótom linii architekto-
nicznych. W podobny sposób w watykańskich Scala Regia próbował rozsunąć
zacieśniające się ściany schodów przez odpowiednie rozmieszczenie kolumn.



Giovanni Lorenzo Bernini,
Kościół S. Andrea al Ouirinale,
1658, Rzym; plan

Wspaniałość i prostota kolumnady sprzed kościoła
Św. Piotra napawa głębokim podziwem. Tak ol-
brzymie i grube kolumny istniały przedtem jedynie
w starożytnym Egipcie i w Rzymie cezarów.
W przeciwieństwie do rozległego placu nieprze-
nikniona masa kolumnady wydaje się przytłacza-
jąca. Najpiękniejszy jest widok samego kościoła
poprzez kolumnadę: tu właśnie przejawia się
mistrzostwo Berniniego w tworzeniu zespołów
architektonicznych. Widzimy przemienność wy-
stępujących płaszczyzn, narastanie elementów
plastycznych, kontrast świateł i cieni; widzimy,
jak kolumnada stapia się z masywem kościoła

i jak spełnia się równowaga pomiędzy kopułą i kolumnami.
Najważniejszym samodzielnym architektonicznym dziełem Berniniego jest szcze-
gólnie przez niego ulubiony kościółek San Andrea al Ouirinale. Nieskazitelny ład
tej budowli, jej wzniosła prostota wiążą się z tradycją palladiańską; we wnętrzu
chciał Bernini osiągnąć doskonałość Panteonu, lecz jako artysta XVII wieku dał
dynamicznym formom więcej miejsca, niz im pozostawiano w renesansie.
Fasada z wysuniętym portykiem rozplanowana jest jak nisza w wydrążonym murze:
podkreśla to jeszcze bardziej wypukłość portyku. Całość realizuje się we wzajem-
nym przenikaniu poszczególnych elementów, w kontrastach i powtarzaniu form,
we wzajemnym oddziaływaniu sił, narastaniu form wynikających jedna z drugiej.
Kolosalne pilastry zdają się występować ze ściany, a ściślej mówiąc —z pół-
pilastrów. Pomiędzy pilastry wciśnięta jest archiwolta, której półkole powtarza
się w gzymsie portyku i w dwóch wolutach; tworzą one swego rodzaju gzyms
przerywany, w którym osadzono ciężki herb. Kolumny portyku obramowują por-
tal — tak jak pilastry całą fasadę — a ich ustawione pod kątem podstawy spra-
wiają, ze portyk wydaje się segmentem wypukłej, przypominającej Tempietto
rotundy, oddzielonej murem. Warto jeszcze zwrócić uwagę, ze lizeny na zewnętrz-
nych stronach kościoła wzmocniono strzelistymi filarami o potężnych wolutach.
Cała ta pełna napięcia kompozycja wyrażona została w przejrzystej, klasycznej
formie, której czystości nie mącą żadne ozdoby.
Wnętrze San Andrea jest poprzecznym owalem, podobnie jak plac przed kościołem
Sw. Piotra, i kształt ten czyni je bardziej rozległym. Otwarte nisze kaplic kościel-
nych ujęte są w wielkie kolumny. Ołtarz o przerywanym gzymsie, z posągiem św.
Andrzeja unoszącego się w obłoku, przypomina fasadę kościoła.

Francesco Borromini był skrajnym przeciwieństwem spokojnego, zrównoważo-
nego Berniniego. Siłą wyobraźni niemal górował nad swym wielkim rówieśnikiem,
lecz żył zawsze samotnie, był nietowarzyski i szorstki. Współcześni określali go
jako „człowieka trudnego, a nieugiętego". Był niezrównoważony i łatwo się uno-
sił. Gdy na swej budowie zdybał raz jakiegoś złoczyńcę, zamknął go we własnym
domu i tak potraktował, iż niebawem człowiek ten zmarł. Skończył Borromini
samobójstwem w ataku melancholii. Na portrecie widzimy jego oblicze o drob-
nych rysach, zmarszczonym czole i nieufnym spojrzeniu. Nie chciał nigdy brać

udziału w konkursach, nie mógł bowiem pogodzić się z myślą, ze dzieła jego
będą porównywane z pracami innych artystów Nie szukał też uczniów i swoje
roboty wykonywał własnoręcznie. Przed śmiercią usiłował nawet zniszczyć swoje
szkice, gdyż nie chciał, aby korzystający z nich spadkobiercy zniekształcili jego
idee.
Osobowość Borrominiego była wprawdzie niezbyt pociągająca, ale artystą okazał
się znakomitym: zaliczamy go do największych włoskich architektów. Dla niego
j dla Berniniego budynek był żywym organizmem na obraz i podobieństwo
ludzkiego ciała. Marzył, by wymodelować budowlę z jednej tylko części, i po trochu
marzenie to realizował w swoich dziełach. Wszystkie prace Borrominiego noszą
znamię indywidualności swego twórcy, rozpoznajemy je natychmiast juz po naj-
drobniejszych szczegółach, podobnie jak po kilku zaledwie taktach poznajemy
muzykę Mozarta lub Beethovena.
Fasada Oratorio di San Filippo Neri, wczesne dzieło Borrominiego, należy do
popularnego rzędu fasad dwukondygnacjowych w typie kościoła II Gesu. Lecz
zwraca tu uwagę lekkie wklęśnięcie elewacji, a zwłaszcza gzymsów. Być może,
iz Borromini posłużył się tu obserwacją dokonaną już przez Greków, że linie po-
ziome wydają się oku ludzkiemu nieco wklęsłe. Podczas jednak gdy Grecy V
wieku usiłowali poprawić te pozorne błędy, Borromini postanowił wzmóc je
do ostatecznych granic: dopasował do owego wgłębienia wszystkie pozostałe
linie fasady, utrzymując je jednocześnie w równowadze, i w ten sposób nadał
sprawie na wskroś empirycznej aspekt nadzwyczaj poetycki. Wklęsłym gzymsom
przeciwstawił wypukłość w samym środku elewacji, a zaokrąglenie balkonu
wzmocnił efektem znajdującej się wyżej konchy. Trójlistny szczyt z bocznymi wo-
lutami oddzielony zostaje od dołu wklęsłym, górnym gzymsem; w ten sposób
zasadnicza powierzchnia muru wydaje się obecnie płaszczyzną, z której jak gdyby
wystaje utworzony z pilastrów segment rotundy. Echa owych połączeń odnaj-
dujemy w rytmie pomniejszych detali budynku, przede wszystkim okien.
W historycznym rozwoju form okiennych ujawniają się wyraźnie poglądy archi-
tektów z poszczególnych epok. W okresie antycznym niemal nie uznawano okna
za pełnowartościowy motyw architektoniczny: był to po prostu otwór w murze,
co najwyżej zaznaczony skromnym obramowaniem. W gotyku i renesansie fran-
cuskim okna stają się tworami samodzielnymi: dzięki wimpergom przypominają
małe wieżyczki. W budownictwie renesansowym włoskim okna znów pomyślane
są jako otwory w murach, lecz podkreśla się je architektonicznie za pomocą bo-
niowania lub wąskich obramień.
Borromini swobodnie interpretował owe tradycyjne typy. Juz w oknach Palazzo
Barberini zwieńczenie okna zdaje się uniezależniać od płaskiej ściany i okiennego
obramowania. Forma architektoniczna wyciąga się, wzbogaca, narasta. Akcen-
tuje się motywy organiczne, muszle i girlandy. Szczególnie w fasadzie Oratorio
zarysowuje się tendencja do ustawicznego przekształcania form okiennych.
Okna i drzwi drugiego piętra Oratorio jeszcze zbliżone są do zwykłych renesan-
sowych, natomiast na dole, gdzie chodziło o ciemne partie ścian i trzeba było
uwydatnić grubość murów, okna przeradzają się w nisze, drzwi zaś, wraz z wy-
stającym gzymsem, tworzą bryłę architektoniczną, podobnie jak u Berniniego
portyk fasady San Andrea al Ouirinale. Na pierwszym znów piętrze mocno wy-
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stające tympanony nadokienne łączą się z kapitela-
mi pilastrów w jedną zygzakowatą linię, która znaj-
duje swe odbicie w falistej linii okien górnych.
Trudno w kilku słowach opisać całą złożoność
harmonii i dysharmonii owych korelacji, na któ-
rych opiera się konstrukcja fasady Oratorio.
Ogólnie można stwierdzić, iż każdy szczegół
posiada tam znaczenie i ze wszystko łączy się
w architektoniczną symfonię. Gdy widzimy tę
nieustanną zmienność niebywale różnorodnych
form, zaczynamy pojmować, jak bardzo w sto-
sunku do Borrominiego niesprawiedliwy był za-
rzut „braku poszanowania praw architektury"
i kierowania się wyłącznie własnym kaprysem.
Idee Borrominiego —jak każdego wielkiego ar-
tysty — były logiczne i prawidłowe.
Powszechnie znany jest mały kościółek San
Carlo alle Quattro Fontane (1638—1641; fa-
sada 1667). Wrażenie, iz fasada przystawiona
jest do budynku, usprawiedliwia całkowicie ogól-

ną koncepcję konstrukcji. Ściana fasady stanowi niejako szkielet utworzony
z kolumn z umieszczonymi pomiędzy nimi wklęsłymi ścianami; środkowe okno
drugiej kondygnacji ma kształt wydzielonego cyborium; ściana powyżej ukształ-
towana jest jako wolna przestrzeń, w której unoszą się dwaj aniołowie trzy-
mający medalion. Taki kontrast brył i swobodnej przestrzeni wprowadza pe-
wien niepokój, w istocie jednak wyraża zwycięstwo energii ludzkiej nad nie-
ruchomą masą kamienia. Motywy fasady powtarzają się w przedziwny sposób
w układzie wnętrza. W przeciwieństwie do rozciągniętego wszerz owalu San
Andrea kościół San Carlo zbudowany został na owalu podłużnym. Ukształ-
towanie ścian odtwarza zarówno falistą, pulsującą linię fasady, jak i różnorodne
grupy kolumn, ukazujących się naszym oczom w najrozmaitszych zestawie-
niach.

Chociaż detale kościoła San lvo alla Sapienza nasuwają wspomnienie późnego
gotyku lub francuskiego renesansu, w istocie świątynia ta jest na wskroś indywi-
dualnym dziełem Borrominiego. Plan tego kościoła składa się niejako z dwóch
skrzyżowanych, nałożonych na siebie trójkątów o zaokrąglonych narożnikach
i z licznych nisz. Kopuła wskutek tego przybiera kształt kwiatu, lecz poszczególne
jej części, usiane gwiazdami, a w samym środku przyozdobione cherubinami, nie
są bynajmniej jednakowe: położone płasko lub pochylone, w całości dają efekt
niespokojnego rozedrgania.
Zewnętrzny wygląd budowli determinują wypukłość i wklęsłość płaszczyzn.
Kościół stoi w głębi dziedzińca, zamykającego się półkolistym, dwukondygnacjo-
wym murem o ślepych oknach. Zaokrąglony mur sprawia wrażenie kościelnej
fasady, kontrastując z wypukłą bryłą samego kościoła, a ściślej mówiąc z jego
górną partią. Zasłania ona wyrastającą zeń kopułę, a podzielona jest wiązkami
pilastrów, przyporami i łukami przyporowymi, nie wykazującymi jednak tak wiel-

kiego napięcia, jak u Berniniego. Latarnię kopuły podpierają, podobnie jak w ko-
ściele Św. Piotra, pary kolumn — lecz wystające gzymsy przekształcają inter-
kolumnia w nisze, kontrastujące z wypukłymi partiami kościelnych murów.
Zwieńczenie latarni przenika ruch silnie skręconej spirali, a od góry zamyka że-
lazny szkielet w kształcie cebulastej kopuły. Borromini wzmocnił efekt poszcze-
gólnych elementów tej budowli, umieszczając je w niezwykłych miejscach:
na przykład bryłowate kolumny stoją nad płaskimi pilastrami. Elementom wklęs-
łym przeciwstawiał wypukłe, zespalał zaskakująco powyginane zarysy budynku
i nadał mu w ten sposób wyraz doprowadzonego juz do skrajności, niemal cho-
robliwego uduchowienia.
Dla Berniniego i Borrominiego budowla stanowiła jedność różnorodnych i skon-
trastowanych brył. Bernini wolał jednak, ażeby wzajemne oddziaływanie sił
prowadziło do pełnej spokoju harmonii, podczas gdy Borromini, który życie uwa-
żał za nieustanną i gwałtowną przemianę form, szukał przestrzeni otwartej i roz-
ległej i napięcia wzajemnie przenikających się kształtów. Architektura Berniniego
wydaje się majestatyczna, szlachetna i spokojna, czasem nieco zimna i retoryczna.
Borromini wolał płomienną namiętność, nadającą jego dziełom niezwykłą siłę
wyrazu. W zachodniej sztuce XVII wieku istnieje jeden tylko geniusz, który mógłby
z nim współzawodniczyć: El Greco.
Wielu innych jeszcze architektów włoskiego baroku wykazało w Rzymie swoje
talenty; wymienimy Pietra da Cortona (1596—1669), twórcę fasady Santa
Maria delia Pace (1655—1658) o nabrzmiałych formach i głębokich cieniach,
lub Carla Rainaldiego (1611 —1691), budowniczego Piazza del Popolo i kościoła
Santa Maria in Campitelli (1665—1667), gdzie skomplikowana kompozycja
fasady powtarza się we wnętrzu. Spośród budowli z połowy XVII wieku odznacza
się szczególnie kościół Santi Vincenzo ed Anastasio, wyposażony przez Lun-
ghiego (1 650) w niezwykle plastyczne efekty i w swobodny rytm licznych kolumn,
całkowicie w duchu późnego antyku.
Rzymski przedstawiciel późnego baroku, Carlo Fontana (1634—1714), twórca
nieco ociężałego kościoła San Marcello al Corso, planował zbudowanie kościoła
we wnętrzu rzymskiego Koloseum, nie zdołał jednak owych zamierzeń urzeczy-
wistnić. W Turynie pracował uczony mnich Guarino Guarini (1624—1683),
który pokrył Capella del Sudario kopułą jak gdyby mauretańską, ażurową i pełną
światła.
Wspaniałość baroku najpełniej dochodzi do głosu tam, gdzie konieczne jest
współdziałanie różnych dziedzin sztuki. Wiek XVII — to okres rozkwitu opery
i muzyki kościelnej, tak zwanych oratoriów, muzykę łączących ze słowem, gdzie
dramatyczna akcja nawraca do muzyki jakby w poszukiwaniu pierwiastków
elementarnych. Renesansowa harmonijna równowaga architektury i sztuk pla-
stycznych ustępuje w okresie baroku wzajemnym stosunkom bardziej dramatycz-
nym. Większą też teraz odgrywają rolę wizualne wartości budowli. W tym ostatnim
punkcie zgodni są tak całkowicie nawet różniący się twórcy, jak Bernini i Borro-
mini: skrzydła ich fasad przypominają wyciągnięte ramiona, okna — paszczęki
fantastycznych zwierząt, kopuła — głowę, wsporniki — skamieniałych niewol-
ników w postaciach kariatyd, które w strasznym trudzie usiłują dźwigać nadmierne
ciężary. Kolumny wyrastają ponad dach posągami wzniesionymi szeregiem nad



balustradą. Wszystko to są formy współistnienia architektury i sztuk plastycznych
w okresie baroku.
Budowla barokowa to jednak nie tylko plastyczna bryła, lecz ponadto twór
symboliczny, sugerujący jakiś wyśniony, czarodziejski świat — wrażenie to
spotęgowane było przez współdziałanie architektury z malarstwem i płasko-
rzeźbą. Artyści XVII wieku rozwijali tu dalej założenia stanz Rafaela. Lecz o ile
w epoce renesansu płaszczyznę ścian traktowano jako coś święcie nietykalnego,
a postacie rozmieszczano w formie płaskorzeźb na spokojnie uszeregowanych
powierzchniach, o tyle w XVII wieku artyści dążyli, by na ścianach, a zwłaszcza
na plafonie, uzyskać złudzenie głębi przestrzennej. Pozzo (1642—1709), będący
równocześnie architektem i malarzem, osiągnął w tej dziedzinie szczególne suk-
cesy. Zalecał tak kształtować perspektywę plafonu, aby wydawała się przedłu-
żeniem architektury. Powstaje stąd przejmująca i oszołamiająca wizja: ściany się
rozstępują, unoszą az do nieba, za nimi kłębią się chmury, aniołowie przenikają
do wnętrza kościoła, a święci szybują w gwałtownym wzlocie ku niebiosom
(kościół San Ignazio w Rzymie, 1685). Podobnie kształtowano w epoce baroku
dekoracje teatralne (zwłaszcza najlepszy ówczesny dekorator Bibiena), jako
ciąg dalszy widowni.

Chcąc ów świat baśni jeszcze lepiej uzmysłowić, aktorzy teatru barokowego,
szczególnie zaś improwizowanej ludowej commedia delTarte, przekraczali rampę
i wchodzili na widownię, by obrzucać publiczność żartami. W kościołach z XVII
wieku z barwnymi postaciami malowideł ściennych sąsiadują polichromowane
posągi, jak gdyby same ze ścian zstąpiły, inne znów siedzą na gzymsach ze zwie-
szonymi nogami Aniołowie rozwijają spieszny lot, aby przemierzyć całe wnętrze,
i widz niemal słyszy szelest ich skrzydeł. Artyści XVII wieku bliscy już byli prze-
kroczenia granic sztuki: stąd tylko krok do niezbyt gustownych malowanych
figur woskowych z panopticum
Najpiękniejszym świadectwem współdziałania architektury z plastyką są w XVII
wieku grobowce i ołtarze. Najlepsze z nich wyszły spod dłuta Berniniego, który
był nie tylko wybitnym architektem, lecz także wielkim rzeźbiarzem.
Bernini zaczął od rzeźby statuarycznej: jego młody Dawid (1619) przeznaczony
jest do oglądania z wszystkich stron. Współcześni dopatrywali się w tej młodzień-
czej pracy tendencji do wskrzeszania tradycji Michała Anioła. Lecz raczej rodzo-
nym bratem bohaterów Caravaggia jest ów mocno stąpający bohater, przygry-
zający w gniewie wargi. Usiłując najbardziej się zbliżyć do prawdy życia, nie
troszczył się Bernini o to, ze posąg z natury rzeczy domaga się pewnej izolacji.
W grupie Apollo i Dafne (1623—1625) żywy realizm Berniniego zastąpiony
zostaje chłodną, klasyczną pięknością, czy ściślej — „ładnością", przypominającą
Apollina Belwederskiego. Bernini przejawił tu niebywałe mistrzostwo w obróbce
marmuru, zwłaszcza w odtworzeniu delikatnego ciała Dafne i liści laurowego
drzewa, w które przemieniła się w rękach kochanka. Plastyczność modelowanych
brył jest tu juz jednak nieco przytłumiona, nasuwa się za to porównanie z malar-
stwem — młody Bernini pragnął z nim współzawodniczyć
Ołtarze i grobowce Berniniego są nader zręcznie skomponowane, posągi rozsta-
wione są na nich niczym aktorzy na scenie. W epoce renesansu umieszczano
figury w osobnych niszach albo na tle gładkich ścian; jedynie we Francji przetrwał

późnośredniowieczny obyczaj grupowania posągów w sceny. We Włoszech
Stefano Maderna ukazał w kościele Santa Cecilia in Trastevere zmarłą Cecylię
w ciemnym pomieszczeniu, jak na obrazach Caravaggia: było to jedno z pierw-
szych przedstawień rzeźbiarskich tego rodzaju. Smukłe ciało lezącej kobiety ry-
suje się dokładnie pod tkaniną szaty, całość wydaje się niezwykle prawdziwa.
Wywoływanie złudzenia za pomocą środków artystycznych zgodne było z ów-
czesnymi wymogami Kościoła: juz Loyola nawoływał kaznodziejów do malowa-
nia obrazów piekła wszelkimi barwami wyobraźni, aby tym mocniej wstrząsać
uczuciami wiernych. Pater Orchi, kaznodzieja z XVII wieku, odgrywał na kazal-
nicy całe sceny i nie wstyd mu było przybierać pozę człowieka z gminu. W gro-
bowcach barokowych (Bernini, grobowiec Urbana VIII w kościele Sw. Piotra)
alegorie abstrakcyjnych pojęć występują pospołu z postaciami modlących się
zmarłych straszliwie niemal prawdziwymi lub z kościotrupem, podsuwającym
zmarłemu pod oczy klepsydrę. Wprost jak byśmy słyszeli szumną orację, z jednej
strony dźwięcznie wysławiającą bohatera, z drugiej zaś — dławioną widmem
wszechpotężnej śmierci. Jak wzniosłe w porównaniu z tymi scenami wydają się
zadumane i spokojne postacie z grobowca Medyce uszów!
Ołtarz św. Teresy Berniniego sugeruje, ze marmurowe ściany kościoła rozstąpiły
się rozdzierając szczyt obramowania, podobnie jak w portalu San Andrea. Udu-
chowiona wizja silnie się tutaj łączy z działaniem substancji materialnej. Pomiędzy
rozstępami kolumn widać w głębi niszy św. Teresę z aniołem. Światło stało się ka-
mieniem, a kamień — mówiąc słowami rzeźbiarza — nabrał giętkości wosku.
Postacie unoszą się na kamiennej chmurze, za nimi rozbłyskują złote promienie.
Wyrzeźbione ciała nie są tak dotykalne, Jak u Stefana Maderny. Szaty, owiane
niby tchnieniem wiatru, utraciły materialność i upodobniły się do obłoków. Cud
widzenia ukazany został z nie mniejszą przejrzystością, niz opisała go sama święta:
„Oto ujrzałam stojącego przy mnie anioła, obleczonego w ciało — a w ręku anioła
zobaczyłam złocistą strzałę z płonącym grotem; wydało mi się, ze wielekroć prze-
bił nią moje serce, i poczułam, jak przenika az do wnętrza mego Cierpiałam tak,
ze wybuchłam skargą, lecz ból ten był tak słodki, ze pragnęłam, aby wielkie moje
męczarnie nigdy się nie skończyły".
Bernini odtworzył ów wyraz słodkiego cierpienia na obliczu św. Teresy, wykazując
zarówno znakomity zmysł obserwacyjny, jak i zamiłowanie do klasycznego
piękna; nie darmo tez przypomina nam się głowa Dafne. Oczy Teresy są przy-
mknięte, głowa odrzucona w tył, jęk zdaje się dobywać z na pół otwartych ust.
Z wyrażonym przez Berniniego w kamieniu uczuciem bólu porównać można
słynną arię żałobną Ariadny z klasycznej siedemnastowiecznej opery Montever-
diego, ale na twarzy świętej występuje piętno choroby, które odbiera jej męce
wzniosłą szlachetność Niewolnika Michała Anioła.
O ile artyści renesansu woleli zazwyczaj ukazywać człowieka działającego,
0 tyle Berniniego interesuje ludzkie cierpienie i wzruszenia. Takie są też dwa jego
posągi w kościele Sw. Piotra: Konstantyn na koniu, porażony objawieniem krzyża,
1 uzyskujący na widok ukrzyżowanego Chrystusa wiarę Longinus. Bernini ze-
stawiał grupy rzeźb, jakby brały udział w gigantycznym przedstawieniu, wypeł-
niającym całe wnętrze kościoła, i najusilniej starał się wydobyć efektowne kon-
trasty świateł i cieni. Obcy mu był plastyczny modelunek brył, stosowany przez



Giovanni Lorenzo Bernini,
Karykatura kardynała
Scipione Borghese.
Rzym, Biblioteka Watykańska

Michała Anioła. Poglądy Berniniego na syntezę sztuk przejawiają się dobitnie
w jego fontannach, zwłaszcza w fontannie del Tritone przed Palazzo Barberini.
Ciało trytona, dwie ogromne muszle i pztery niezwykłe delfiny z podniesionymi
ogonami i wypukłymi oczami łączą się w fantastyczny twór, podobny do grzyba.
W ten sposób zrealizowała się nadzwyczajna fantazja artysty i jego usiłowania,
by kształty organiczne podporządkować architekturze: w osobliwej metaforze
plastycznej, której wzory znajdziemy w manieryzmie.
Także w dziedzinie portretu znaczenie Berniniego jest historyczne. Najlepsze jego
portrety powstały w czasach Urbana VIII, w trzydziestych latach XVII wieku.
Bernini górował na tym polu nad licznymi innymi portrecistami i stworzył typ,
który jego następcy przyjęli za obowiązujący. Francesca d'Este i Ludwika XIV
uwieczni! strojnych we wspaniałe peruki i rozwiane jedwabne płaszcze. Wyraz
ich pysznych twarzy jest nadęty i napuszony, ale mistrz i tutaj udowodnił, jak
doskonale panuje nad kamieniem. Portret Innocentego X o ponurym obliczu jest
powściągliwszy i dzięki temu prawdopodobniejszy. Wizerunek Scipiona Borghese,
który był protektorem Berniniego, dobrze ilustruje dwie strony twórczości artysty.
Znajdujemy tu żywą i wszechstronną charakterystykę modela: na tłustej twarzy
maluje się smakowanie w radościach życia, lecz zarazem wiele dumy i samo-
wiedzy potężnego dostojnika; niepokaźny posturą, był jednak w jakiejś mierze
wzniosły. Marmurowe dzieła Berniniego wykazują wręcz wirtuozowskie opano-
wanie warsztatu. Skóra Scipiona Borghese zdaje się lśnić, atłasowa sutanna —
połyskiwać, nawet drobniutki szczegół — nie dopięty guzik — nie został tu zlek-
ceważony. Największą jednak zaletą portretowej sztuki Berniniego pozostaje
umiejętne podkreślanie cech charakterystycznych. W portrecie kardynała Borghese,
przy całej jego reprezentacyjności, jest coś ze szkicu z natury, a w postawie
modela przejawia się ledwo dostrzegalna przesada. Bernini wyćwiczył swój ta-
lent w licznych karykaturach, ironia bowiem godziła go z brzydotą czy innymi
brakami portretowanej osoby, pozwalając je przekształcić w przedstawienie
artystyczne.
W XVII wieku Rzym był metropolią sztuki barokowej, która stąd rozprzestrzeniła

się na całą Europę; do Rzymu tez przyjeżdżali najlepsi artyści z wszystkich krajów.
W pierwszych latach stulecia pracował w Rzymie wybitny artysta niemiecki,
Elsheimer (1578—1610), który juz swych współczesnych zachwycał wyczuciem
przyrody i umiejętnością odtwarzania świetlnych efektów nocnych. W początkach
XVII wieku przebywał w Rzymie francuski grafik Callot — później był tam także
młody, lecz już świetnie się zapowiadający Rubens. Okoto połowy XVII wieku
osiedli w Rzymie dwaj artyści francuscy: Poussin i Lorrain, obaj najgłębiej zwią-
zani z „wiecznym miastem", chociaż do końca życia czuli się Francuzami. Hisz-
pania dwukrotnie wysyłała do Rzymu największego swojego artystę Velazqueza,
który w okresie późniejszej z tych podróży, odbytej w połowie stulecia, cieszył
się juz powszechnym uznaniem. W Rzymie istniało jednocześnie, kilka kierunków
artystycznych, które na siebie oddziaływały i wzajemnie się wzbogacały. Cała
sztuka XVII wieku była niesłychanie różnorodna, dlatego wyłączne określenie
jej nazwą baroku nie jest w pełni adekwatne. Wszystkie siedemnastowieczne ten-
dencje wiązaty się jednak wewnętrznie z barokiem, podobnie jak barok włoski
stykał się w wielu punktach z szeregiem innych kierunków artystycznych, repre-
zentowanych w Rzymie w XVII wieku.
W Europie barokiem objęte zostały przede wszystkim kraje katolickie. Spotykamy
go w Hiszpanii, Portugalii i koloniach za oceanem, we Flandrii, a po części we
Francji. Przeniknął do Polski i do krajów bałtyckich, pojawił się także w XVIII wieku
w Rosji. Lecz najbardziej urodzajną glebę znalazł w Austrii i w Niemczech.
Po rozbiciu ruchu chłopskiego w XVI wieku i w okresie wojny trzydziestoletniej
w kulturze niemieckiej nastąpił okres stagnacji. Dopiero pod koniec XVII wieku
pojawiają się tam znowu oznaki ożywienia: do Niemiec zapraszani są artyści
włoscy, a niemieccy wyruszają do Włoch na naukę. Opóźnienie to powoduje, że
barok pojawia się w Niemczech na ostatnim etapie swego rozwoju, na krótko
przed swym schyłkowym wynaturzeniem. Z wpływami włoskimi łączy się tu
inspiracja powstającego równocześnie we Francji klasycyzmu. Specyfikę baroku
w Niemczech i Austrii w pewnym stopniu zdefiniowały specjalne zadania, jakie
stawiano ówczesnym architektom. Wznosili oni w rezydencjach książąt i arcybis-
kupów ogromne zamki i wspaniałe budynki klasztorne. Lokalne tradycje spowo-
dowały, że w niemieckich kościołach barokowych typ jezuicki uległ zmianom:
fasady, na wzór kościołów gotyckich, ujmowano w ramy dwóch jednakowych
wieź. Niemieckie budynki barokowe świadczą o samodzielności w kształtowaniu
form architektonicznych: nie spotkamy tu ani tak potężnej plastyczności, ani tak
majestatycznego spokoju jak w baroku włoskim. Natomiast wszystkie formy odzna-
czają się wielką różnorodnością, ściany budynków od zewnątrz i od wewnątrz
pokryte są mnóstwem wymodelowanych dekoracji stiukowych, płaskimi pilastrami,
gzymsami, ornamentami roślinnymi i posągami, które stapiają się z malarstwem
ściennym w jedną niespokojnie rozmigotaną całość. Architektura włoska ma
charakter wyraźnie miejski, każdy z jej świetnych gmachów ujęty jest w ramy innych
świeckich budynków, które go odpowiednio do jego rangi artystycznej eksponują.
W klasztorze w Melku, wzniesionym przez Prandtauera, zarówno wieże kościelne,
jak i całe założenie zespołu budowlanego znacznie silniej związano z pejzażem,
otoczono powietrzem i światłem. Nawet malownicza dolina rzeki u stóp wzgórza
uczestniczy w ogólnej kompozycji tego widoku.



Do największych architektów epoki baroku należy Fischer von Erlach, który pra-
cował w Austrii i w Pradze. W kościele Karola Boromeusza w Wiedniu (1716—
—1 737) zasadę rzymskiego kopułowego kościoła barokowego z klasycznym porty-
kiem połączy! z dwiema luźno stojącymi kolumnami, traktując całość jako jedno-
litą, spokojną i klarowną kompozycję. Działający na terenie południowych Nie-
miec Baltazar Neumann wykorzystał przy budowie ogromnej rezydencji w Wiirz-
burgu (1720—1744) wraz z jej wspaniałą salą tronową doświadczenia archi-
tektury francuskiej XVII wieku, co nie odjęło bynajmniej oryginalnego piętna jego
dziełu. Schluter pracował przeważnie w Berlinie i zbudował tam wielki, surowy
w formie zamek królewski (1698—1707) o fasadach rozciągniętych wzdłuż
i przerywanych ciężkimi portykami. Schluter skłaniał się jednak głównie w kie-
runku rzeźby monumentalnej. W swym znakomicie ustawionym pomniku wielkiego
elektora (1703) obdarzył wizerunek jeźdźca niezwykłym patosem i gwałtownością
ruchu, a efekt ów jeszcze wzmocnił postaciami spętanych niewolników, umiesz-
czonymi u bazy postumentu.
Barokowe zabytki niemieckie znamionują dość swoiste kształty. Najcharakte-
rystyczniejsze twory sztuki niemieckiej z tego okresu — to nieco z gruba ciosane,
lecz sielskie w wyrazie kościoły i proste rzeźby, którymi je ozdobiono. Do takich
dzieł należą posągi Gunthera, którego święci przypominają z gestów typy prostych
ludzi, kryjąc prawdę życia za barokowym patosem.
Barok niemiecki przejawiał się także w poezji XVII i XVIII wieku, największe jednak
jego wartości reprezentuje wspaniała muzyka, wypełniająca podówczas nie-
mieckie zamki i kościoły. Geniuszowi Jana Sebastiana Bacha i Georga Fryderyka
Haendla w XVII i XVIII stuleciu nie dorównał żaden inny kompozytor w całej
Europie. W muzyce Bacha epoka baroku przemówiła najpiękniej i najwznioślej.
Posługując się przede wszystkim muzyką organową, otwiera Bach przed słucha-
czami już to bezkresną dal i unosi ich na najwyższe szczyty, juz to przenika dźwię-
kami w sprawy ziemskie, zmysłowe. Konstrukcja fug Bacha polega na powtarza-
niu jednej melodii w kilku płaszczyznach, stapiających się w przejrzystą harmonię,
obliczoną ściśle jak w architekturze. W Pasjach według św. Jana i św. Mateusza
wyraził Bach wzniosły i głęboko wstrząsający dramat duchowy. Haendel znany jest
przede wszystkim dzięki swym znakomitym oratoriom poświęconym losom naro-
dów i zwycięskim czynom bohaterów, smutkom i radościom, opiewanym głosami
chórów. U wielu artystów baroku patos wydaje się przesadny i fałszywy, ale u Ba-
cha i Haendla oznacza głębię prawdziwych uczuć i najszczerszego ciepła. Ci dwaj
mistrzowie dowiedli, iz serce może przemawiać językiem baroku, jeżeli władają
nim artyści genialni i przepełnieni wielką namiętnością.
Sztuka baroku tak ściśle wiąże się z renesansem, iż porównanie samo się narzuca.
Dawniej konfrontacja ta wypadała zazwyczaj na niekorzyść baroku; artystom
tworzącym w tym stylu zarzucano wykraczanie przeciw istotnym pryncypiom arty-
stycznych, ze az przekraczał granice sztuki. ,,E del poeta ii fin le meroviglie" (Zada-
twórców z XVII wieku i stawiano ich nawet wyżej od mistrzów renesansu. Po-
mimo wszystko barok grzeszył dążeniem do takiego potęgowania efektów arty-
stycznych, ze az przekroczył granice sztuki. ,,E del poeta ii fin le meroviglie" (Zada-
niem poety jest wprawiać w zdumienie) — twierdził Marino, słynny włoski poeta
XVII wieku.

Barok prowadził do wzbogacenia języka artystycznego. Poeta XV wieku, Poliziano,
zadowala się skąpymi słowami:

„Era gia rosso tutto TOriente
E le cime de monte parean d'oro."

„Cały wschód juz sczerwieniał
I szczyty gór wydały się złote."

Marino wzbogaca swoją paletę w tony pośrednie:

,,L'aria tra bianca e bruna tinta d'ombre di luce
Con colore indistinto un bel misto faceva d'alba e lunę."

„Powietrze barwy miało między bielą i sepią, skropione cieniem i światłem
I w blasku przymglonym piękne dawało zmieszanie porannej jutrzenki
z księżycem."

Wyraz stał się bogatszy, słowo — subtelniejsze, lecz wiersz Poliziana jest celny jak
prawdziwa poezja, podczas gdy Marino popada w krasomówczą retorykę.
W sztukach plastycznych dążono do uzyskania złudzeń optycznych i najróżniej-
szych sztucznych efektów. Dlatego tez krytyk Roger Fry pozwolił sobie porównać
sztukę XVII wieku do współczesnego filmu amerykańskiego, opartego na pomy-
słowych trickach. Zaprawdę, spokój i czytelne piękno dzieł Giorgiona i Brunelle-
schiego były dla artystów XVII wieku nieosiągalne.
Przy tym wszystkim barok stanowi naturalną, historyczną kontynuację renesansu
i dalej rozwija jego zasady. W sztuce XVII wieku krzepnie na nowo pierwiastek
demokratyczny, zatracony w okresie późnego renesansu. Twórczość baroku po-
głębiła tez znajomość człowieka: Gioconda Leonarda objawia się w pełni opano-
wania i wewnętrznego spokoju, ale Teresa Berniniego odkrywa wewnętrzne ta-
jemnice człowieka. Barok aktywniej czerpie z życia niz renesans, który często
sprawia takie wrażenie, jakby istniał poza czasem i przestrzenią. Krąg tematów
w sztuce XVII wieku znacznie się rozszerza.
W malarstwie, obok portretu i pejzażu, które to gatunki ukształtowały się juz
w poprzednich stuleciach, rozpowszechnia się malarstwo rodzajowe i martwa
natura; w architekturze powstają nowe typy miast, willi i parków.
Wiek XVII odkrył w dziedzictwie antyku to wszystko, czego nie zdołał dostrzec
renesans. Dla artystów XV i XVI stulecia antyk był tylko harmonią spokojnych i czy-
telnych form — i nawet choć nie znali dzieł samego Fidiasza, poszukiwali odblasku
jego sztuki.
W XVII wieku dotarło do świadomości ludzi, ze starożytność reprezentowała nie
samo tylko piękno i harmonię, ze znane tam były i naturalne namiętności, niejedno-
krotnie dochodzące aż do dionizyjskiego upojenia. Dramat antyczny wskrzesza
niejako barokowa opera, a Menadzie Skopasa odpowiada Teresa Berniniego.
Artyści renesansu w poszukiwaniu piękna doskonałego musieli ze sztuki wyelimi-
nować wiele zjawisk życiowych. Nawet Montaigne składał daninę poglądom
renesansowym, gdy ubolewał nad brzydotą Sokratesa; nie umiał widać łączyć



w wyobraźni fizycznych cech niepozornego wyglądu z pojęciem szlachetności
duchowej. Stąd ważność twórczości Caravaggia, który torował drogę zrozumieniu
niczym nie ozdabianej prawdy w sztuce.
W XVII wieku zróżnicowały się środki wypowiedzi artystycznej: w plastyce ope-
rowanie światłocieniem w modelowaniu plastycznym, w malarstwie swobodną
linią i ogólnym kolorytem, w architekturze — głębią i przestrzenią. Barok włoski
pod wielu względami spokrewniony jest z renesansem północnym, lecz jego histo-
ryczne znaczenie polega na rozwiązywaniu problemów kształtowania w oparciu
o zasady klasyczne. Stąd właśnie wywodzi się wielkie znaczenie osiągnięć włoskich
siedemnastowiecznych artystów dla dalszego rozwoju całej sztuki zachodnio-
europejskiej.

VI. SZTUKA HISZPAŃSKA W XVI i XVII WIEKU

Najmilszy mój, jako góry
W dolinach, co spustoszone.
Jako wyspa całkiem obca,
Jako rzeki szum i jako
Wiatru szmer namiętny wielce
Pośród niemej, cichej nocy...

Juan de la Cruz

...choć, prawdę mówiąc, żadnej w niej
nie dostrzegłem brzydoty, jeno jej piękność,
wzmożoną znacznie jeszcze przez
znamię, które jako wąsy nad prawą
stroną wargi nosiła, a składało się
ono z siedmiu czy ośmiu włosów
jasnych jako złote nici i dłuższych
niż szerokość dłoni.

Cervantes, „Don Kichot"

W okresie średniowiecza Europa od strony wschodu zagrożona była nieustannie
najazdami nomadów. Nie uniknęła złego losu Rosja, która długo musiała znosić
jarzmo Mongołów, nie uniknęła i Hiszpania, gdzie osiedlili się przybyli z Afryki
Arabowie, z hiszpańska zwani Maurami. Przynieśli ze sobą wysoko rozwiniętą
kulturę, lecz Hiszpanie jej nie przyjęli i zawsze uważali najeźdźców za cudzoziem-
ców. Dzieje Hiszpanii w XIV i XV wieku upłynęły na zaciekłych walkach z Maurami.
W warunkach tej nieustannej wojny, wcześniej niż w wielu innych krajach Europy,
ukształtowała się w Hiszpanii silna monarchia. Mieszczaństwo w Hiszpanii było
dość słabe, przeciwnie niż we Francji i Niderlandach, gdzie władcy szukali w nim
oparcia w swej rozgrywce z książętami; toteż z początkiem XVI wieku Karol V
podbija miasta ostatecznie. Stan rycerski utrzymał się w Hiszpanii dłużej niż we
wszystkich innych krajach zachodniej Europy, a hiszpański bohater narodowy,
Don Kichot, wciąż marzył o epoce rycerstwa nawet w czasie, gdy dawno już minęła.
Stara arystokracja hiszpańska, która w XVI i XVII wieku stanowiła zaledwie jedną
dwudziestą część ludności, wiodła życie bezczynne; nieproduktywna i często
zubożała, hołdowała nadal przesądom związanym z odziedziczoną godnością
swego znakomitego stanu. Głęboko były u Hiszpanów zakorzenione wyobrażenia
dotyczące honoru, wyrażały się nawet w postawie żebraków, którzy o jałmużnę
prosili w taki sposób, jakby wyświadczali łaskę — i ten, kto im wsparcia nie chciał
udzielić, musiał ich za to przepraszać.
Ledwo Hiszpania zdołała się wyzwolić spod obcego ucisku, gdy tamtejsza mo-
narchia już jęła realizować swe plany podbojów. Hiszpanie podbili Niderlandy



i osiedlili się we Włoszech, w Neapolu. Jako pierwsi też wkroczyli na obszary
Nowego Świata. Gdy korona hiszpańska połączyła się z cesarstwem rzymskim,
mógł Karol V wypowiedzieć słynne zdanie, ze w królestwie jego nigdy nie zacho-
dzi słońce. Lecz potęga i szczęście hiszpańskiej monarchii były złudne i nietrwałe.
Ogromne ilości napływających do kraju szlachetnych metali wstrząsnęły jego już
i tak chwiejną gospodarką. W XVI wieku popadła Hiszpania w trudności finansowe,
a w XVII wieku przeżyła długotrwały kryzys. Kraj został zrujnowany, zubożał osta-
tecznie i niebawem nie mógł już ani mierzyć się z Niderlandami, Francją i Anglią,
ani nawet odpierać ich ataków.
Samodzielność kultury hiszpańskiej pojawia się w dobie trudności ekonomicznych
i politycznych, które wprawdzie nie hamują rozwoju, lecz narzucają jej osobliwy
kierunek. W wyniku walki z Maurami, którą prowadzono pod hasłami wojny reli-
gijnej, ukształtowały się w Hiszpanii tak skrajne formy fanatyzmu, jakich nie spo-
tykano we Włoszech ani we Francji. Szalała tu inkwizycja, Kościół posuwał się do
szczególnego okrucieństwa w stosunku do heretyków, auto-da-fe — palenie
kacerzy na stosie — stało się zjawiskiem powszednim. Pisana litera kościelnego
prawa i rytuału była tu usilnie przestrzegana, choć nigdzie tak jak w Hiszpanii nie
zaznaczył się na tym polu wpływ obyczajów ludowych: podczas procesji wolno
tu było np. tańczyć — zjawisko niedopuszczalne w innych krajach Europy.
Fanatyzm katolicki nie mógł jednak zapobiec przenikaniu do Hiszpanii humanizmu,
choć Kościół wycisnął na nim charakterystyczne piętno. Idee Erazma z Rotterdamu,
bardzo w Hiszpanii rozpowszechnione, pomagały ludziom myślącym zorientować
się w narodowej tragedii, która rozgrywała się na ich oczach. W humanizmie
hiszpańskim duch zwątpienia rozwinął się mocniej i wcześniej niz w innych kra-
jach. Wątpiono dosłownie o wszystkim, z egzystencją realnego świata włącznie:
Francisco Sanchez stworzył aforyzm ,,Quod nihil scitur" (Nic nie można wiedzieć),
wyrażając w zwartej formie cały hiszpański sceptycyzm. Rozterki te nie musiały
wszelako prowadzić do absolutnej negacji ludzkiego poznania, domagały się
natomiast odrzucenia wszystkich tradycją przekazanych wyobrażeń, uprzedzeń
i dawniej sformułowanych sądów na rzecz nieograniczonej swobody wewnętrznej
ludzi wykształconych. Bogata wyobraźnia odgrywała u Hiszpanów rolę o wiele
większą niz u jakiegokolwiek innego narodu europejskiego w epoce renesansu.
U takich ludzi jak Ignacy Loyola bujna hiszpańska fantazja łączyła się z gotowością
do czynu. Nie darmo tez urodzony w Genui Kolumb, któremu nie uwierzono w
rodzinnym mieście, jedynie w Hiszpanii mógł przystąpić do realizacji swego
śmiałego marzenia o nowej drodze do Indii.
W XVI i XVII wieku hiszpańska skłonność do fantazjowania przejawiała się szcze-
gólnie dobitnie u myślicieli religijnych, tak zwanych mistyków: nigdzie indziej
nie spotkamy tak silnej wiary w tajemne siły oświecające człowieka. Świętej
Teresie Kościół za grzech poczytywał przekonanie, iz mimo istnienia doczesności
całe życie na ziemi przepełnione jest świętością. Duchowieństwo popadało w prze-
rażenie, gdy mistycy mówili o swych religijnych doznaniach i o przezywaniu
miłości chrześcijańskiej z tak wielką namiętnością, jakby chodziło o miłość
zmysłową, i gdy Boga, mieszkającego na wysokościach niebieskich, ludzie wzy-
wali przy każdej okazji, nawet przy najdrobniejszych, powszednich strapieniach;
odmawiano nawet modlitwy, aby uwolnić się od robactwa. Ruch mistyczny roz-

szerzył się w ciągu XVI wieku ponad miarę, wywierając także silny wpływ na sztu-
kę; wpływ ten niekiedy stawał się dla artystów prawdziwym impulsem, ale by-
wało, ze i odrywał ich od twórczej działalności.
Rozkwit sztuki hiszpańskiej w XVI i XVII wieku poprzedzony był okresem długo-
trwałego rozwoju. Hiszpanie stale mieli przed oczami zabytki pozostawione
przez Maurów, podobnie jak Włosi ruiny rzymskich świątyń. Sztuka mauretańska,
której pałace, wystrój architektoniczny i ceramika odznaczały się największą do-
skonałością, legła u podstaw hiszpańskiej szkoły. Garncarze hiszpańscy w XV
i XVI wieku kopiowali nader często mauretańskie ornamenty i arabskie inskrypcje,
nie rozumiejąc ich znaczenia. Podobała im się po prostu piękna forma tych zna-
ków. Krata kaplicy królewskiej w katedrze w Granadzie ma piękne i wyraziste
proporcje, lecz jej przejrzystość, subtelność i niematerialność w podobieństwie
do koronkowej serwety wykazuje związek z wzorami mauretańskimi. Nie tylko
zresztą poszczególne motywy i formy tej sztuki, lecz cały jej duch przeszedł do
twórczości hiszpańskiej. Postawa artystów mauretańskich, którzy świat uważali
za przelotny jedynie, lecz mieniący się wspaniałymi barwami pozór, była dla hisz-
pańskich artystów niezwykle atrakcyjna, mimo iz własny światopogląd wyrażali
za pomocą innych środków artystycznych.
W XI i XII wieku istniała w Hiszpanii sztuka chrześcijańska, która także nadal się
rozwijała. W żadnym innym kraju europejskim styl romański nie wyrażał się forma-
mi tak naiwnie niewymyślnymi i zarazem nieprzeciętnie artystycznymi, jak w ścien-
nych malowidłach i obrazach ołtarzowych Katalonii. Widzimy tam ciężkie figury
0 wielkich głowach i ogromnych, wyłupiastych oczach, skomponowane syme-
trycznie i ujęte skomplikowanym obramowaniem; na bocznych polach odtwarzano
całe opowieści, zwłaszcza sceny pasyjne lub dzieje różnych męczenników. Hisz-
pańskie malarstwo romańskie nie jest formalnie tak doskonałe jak włoskie czy
francuskie, zdumiewa nas jednak siła wyrazu przedstawianych postaci, ich
niekiedy az odpychająca prozaiczność. Na dwunastowiecznym fresku Łazarz
1 bogacz w kościele San Clement w Tahull pokazano nieszczęsnego żebraka po-
krytego całkowicie ohydnymi, plamistymi wrzodami. Na innym obrazie ołtarzo-
wym (Barcelona, Muzeum) katowska piła ze wstrząsającym realizmem wżera się
w ciało nieustraszonego męczennika Ouirinusa. Styl romański określił się w Hiszpa-
nii dobitniej niz gotyk, który reprezentuje tu kilka wielkich katedr; rozumowy
charakter gotyku był jednak obcy duchowi hiszpańskiej kultury. W XIV wieku,
w tak zwanym stylu mudejar, łączono motywy gotyckie z ornamentyką maure-
tańską: ostrołuk występuje tam na przemian z łukiem w kształcie trójliścia i oślim
grzbietem, a ściany pokrywa piękna robota snycerska. Gwiaździste szesnasto-
wieczne sklepienie w katedrze w Burgos przypomina meczet przez swą filigranową
ornamentykę i geometryczną czytelność.
Po wyzwoleniu się spod panowania Maurów Hiszpania nawiązała bliższy kontakt
z przodującymi ośrodkami sztuki europejskiej. Wpływy niderlandzkie i włoskie,
szczególnie silne w XV i XVI wieku, nie niszcząc specyfiki szkoły hiszpańskiej,
zbliżyły ją jednak do artystycznych doświadczeń innych narodów. Hiszpania stała
się polem zetknięcia się elementów renesansu północnego i włoskiego. Kontakty
z Niderlandami rozpoczęły się już w XV wieku podróżą van Eycka na Półwysep
Pirenejski. Wielu artystów hiszpańskich kształciło się w Niderlandach, a Filip II



kolekcjonował dzieła Boscha, którego wysoko cenił. W XVI i XVII wieku powołano
na królewski dwór hiszpański mistrzów niderlandzkich: Antonia Moro i Rubensa.
Osiedlił się też w Hiszpanii Pedro de Campana, rodem z Brukseli. Niderlandczycy
popierali rozwój kierunku realistycznego, który istniał w Hiszpanii od dawna,
polepszyli także kulturę kolorystyczną malarstwa sztalugowego. Hiszpanie czuli
pociąg do sztuki niderlandzkiej, gdyż odnajdywali w niej pokrewne uświęcenie
życia rzeczywistego w najdrobniejszych nawet przejawach. Szczególnie bardzo
owocny okazał się wpływ Niderlandów na hiszpańskie malarstwo portretowe.
Lecz i renesans włoski nie pozostał Hiszpanii obcy, wielu hiszpańskich artystów
przeszło w Italii klasyczną szkołę. Wpływy włoskie przenikać zaczęły do Hiszpanii
już w XIV wieku, drogą przez Avignon. Z początkiem wieku XVI widać wyraźnie
włoską inspirację w hiszpańskiej architekturze, przejawiającą się w stylu pla-
teresco, nazwanym tak od ozdobnych form, przypominających robotę jubilerską.
Podobnie jak w wielu innych ówczesnych krajach europejskich wpływ architek-
tury włoskiej na hiszpańską uwidocznił się głównie w elementach dekoracyjnych.
Ratusz w Sewilli (1527—1564) jest jedną z pierwszych hiszpańskich budowli,
gdzie zastosowano wyraźny podział na piętra za pomocą półkolumn i pilastrów.
Porównanie ratusza sewilskiego z nieco późniejszym Luwrem przekona nas
jednak, iz w rozdrobnieniu dekoracyjnym hiszpańskiej budowli renesansowej
przetrwały elementy stylu mudejar. W malarstwie wpływy Włoch były szczególnie
silne w XVI wieku: najlepsze obrazy Tycjana w pałacu królewskim musiały po-
tężnie oddziaływać. Na dworze hiszpańskim pracowali w omawianym stuleciu
artyści włoscy, a wielu artystów hiszpańskich wyruszyło na studia do Italii.
W XV, a nawet jeszcze w XVI wieku szkoła hiszpańska mało była znana w Europie.
Mimo ożywionej działalności Hiszpania nie wydała w tym okresie geniusza na
miarę Leonarda, Durera, Bruegla czy hiszpańskich mistrzów siedemnastowiecz-
nych. Lecz już w XV i XVI stuleciu szukali Hiszpanie własnych dróg w sztuce.
Jeden z obrazów Alfonsa, artysty katalońskiego, przedstawia św. Marcina przy-
wiązanego do drzewa. Kat przykłada mu nóz do szyi, podczas gdy biskup i mnich
wiodą okolicznościowy dyskurs. Łaciaty pies leży u stóp męczennika. W oddali
widnieje kościół, a aniołowie unoszą duszę świętego do nieba. Kompozycja
obrazu nie jest dostatecznie przejrzysta, a nagie ciało męczennika nie dorównuje
wdzięcznej postaci św. Sebastiana, spotykanej w malarstwie włoskim w XV wieku.
W porównaniu znów z pracami mistrzów niderlandzkich i niemieckich z tej samej
epoki wydarzenie jest mniej głęboko przeżyte i przemyślane. Za to godne są uwagi
poszczególne ludzkie figury, a zwłaszcza twarze, nadające obrazowi zasadniczy
efekt. Tak silna postać męczennika jak ów św. Marcin nie występuje w innych
szkołach europejskich z XV wieku. Zwrócone ku niebu oczy i dosadność ujęcia
wykrzywionych rysów wyrażają namiętne uniesienie. Piętnastowieczni Włosi
komponowali głowy zwarciej, lecz obmyślona całość była chłodniejsza. Wreszcie
warto zaznaczyć, iż obraz Alfonsa stanowi zapowiedź swobodnej techniki ma-
larskiej Velazqueza, jego przedstawień błaznów, a zwłaszcza Wariata z Coria.
Włochy dopiero w okresie baroku zdobędą się na takie odtwarzanie postaci „na-
wiedzonych".
Inne charakterystyczne cechy szkoły hiszpańskiej przejawiają się w Chrystusie
Bartolome Bermejo, działającego w końcu XV wieku również w Katalonii. Tym

razem cierpiące oblicze uderza niemal brutalną siłą duchową i upartym zdecydo-
waniem, całkowicie obcym wyobrażeniom włoskim. Wrażenie cielesności uzyskał
artysta modelując plastycznie głowę i wyraźnie zaznaczoną muskulaturę. Nie pod-
kreślił natomiast klasycznej kulistości czaszki, podporządkowując tu pierwiastek
organiczny płaskiemu ornamentowi i potęgując w ten sposób wyraz cierpienia
j duchowej siły.
W XV i XVI wieku większość katedr hiszpańskich ozdabiano rzeźbionymi w drew-
nie ołtarzami (retabulami). Również i w Niemczech występują w tym samym
okresie rzeźbione ołtarze, ale snycerze tamtejsi ograniczali się do zaledwie kilku
postaci lub scen, nawet z daleka łatwych do rozpoznania. Ołtarz hiszpański — t o
zazwyczaj ogromna, wysoka i podzielona na drobne pola ściana. W tych odgra-
niczonych gotyckimi lub klasycznymi kolumienkami i ozdobionych figurkami
segmentach znajdują się sceny z Pisma św., witalne i pełne ruchu, ukazane do-
kładnie i czytelnie, z niezwykłą zarazem żarliwością. Skoro jednak trochę się co-
fniemy — a ołtarze owe były obliczone na przypatrywanie się im z pewnej odle-
głości — wszystkie te sceny stopią się w jedną całość i ołtarz przekształci się
w skupisko nieustannie migocących, drobniutkich plamek, ciemnych i jasnych.
Życie ludzkie, ludzka namiętność, pośpiech, podniecenie rozpływają się niczym
fata morgana i, podobnie jak arabeski w pałacach mauretańskich, zatracają wszel-
ką bryłowatość. Snycerze hiszpańscy, którzy ozdabiali omawiane chrześcijańskie
ołtarze, hołdowali filozofii szerzonej przez ludzi Wschodu.
Specyfika sztuki hiszpańskiej w XVI wieku wyraża się najdobitniej w dziedzinie
rzeźby statuarycznej. Najlepsi rzeźbiarze, Ordonez (zm. 1520), Berruguete (ok.
1486—1561), Juni (zm. 1577) i Siloe (zm. 1563), przyswoili sobie włoski war-
sztat rzeźbiarski, lecz zachowali przy tym własną samodzielność. Św. Grzegorz
Ordoneza z grobowca kardynała Cisnerosa pochodzi z tego samego okresu co
Mojżesz Michała Anioła, lecz idealna wzniosłość, która tak urzekała Michała
Anioła, pozostała całkowicie obca rzeźbiarzowi hiszpańskiemu. Ordonez przedsta-
wił obrzmiałego, starego biskupa, siedzącego z założonymi nogami i trzymającego
na kolanach książkę; głowę wsparł na ręku, na jego ramieniu siadł gołąb. Życiowa
prawda spraw niepozornych i powszechnych otrzymała tu rangę wielkości i god-
ności, niemal jak u Caravaggia. Przy witalności form tych hiszpańskich posągów
rzeźby niemieckie XVI wieku zdają się oschłe i nijakie.
Przywiązanie do tradycji w sztuce hiszpańskiej XV i XVI wieku nie hamowało
dalszego jej rozwoju. W drugiej połowie XVI wieku, w okresie rządów Filipa II,
umacnia się w Hiszpanii kierunek klasyczny, wywodzący się z Włoch. Zamiło-
wanie artystów hiszpańskich do rozdrobnionych ornamentów ustępuje obecnie
miejsca formom wielkim i surowym, pozbawionym jakichkolwiek ozdób. „Styl
bez ornamentów" (estilo desornamentado) bynajmniej nie oznacza zerwania
z rodzimą tradycją, stanowi jedynie etap w rozwoju sztuki hiszpańskiej az do
wspaniałego jej rozkwitu w XVII wieku. W 1527 roku w Granadzie rozpoczęto
w mauretańskiej Alhambrze (Alkazarze) budowę pałacu dla Karola V, pałacu
utrzymanego w surowym klasycznym stylu. Trudno wyobrazić sobie silniejszy
kontrast: prostota rezydencji Karola spotkała się z dziełami rozmiłowanych w ele-
mentach dekoracyjnych artystów mauretańskich. Lecz pałac Karola V nie miał nic
wspólnego z pospolitym naśladownictwem wzorów klasycznych, tak wspaniałego,
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otoczonego kolumnadami okrągłego dziedzińca nie było bowiem nigdzie we Wło-
szech w początkach XVI wieku. Mistrz hiszpański Pedro Machuca uprzedził tu
efekt artystyczny, jaki dopiero w dwadzieścia lat później uzyskać zdołał Vignola
w swoim Palazzo w Capraroli.
Architektura hiszpańska rozwiązywała nowe stawiane jej zadania w nader
wzniosłych formach. Najdobitniej widać to na przykładzie Eskurialu, który jest
dziełem Juana de Toledo i Juana de Herrera według zamysłu Filipa II. Wzniesiono
Eskurial poza granicami Madrytu, który był siedzibą królewską, podobnie jak
później zbudować miano Wersal z dala od Paryża. W Eskurialu, zaprojektowanym
jako zamek, a równocześnie mauzoleum i klasztor, widzieć chciano ogromny
pomnik hiszpańskiego absolutyzmu. Cała budowla miała w sobie coś z utopii:
próżno by szukać równie kolosalnego zespołu w całej szesnastowiecznej Europie,
przecież nawet zamek Whitehall pozostał nie dokończony. Zrealizować zadanie
o takiej skali mogła jedynie monarchia hiszpańska, posiadająca obok niezwykle
wysokich wymagań odpowiednio ogromne środki finansowe, którymi gospoda-
rowała z całkowitą beztroską. Koszt budowy Eskurialu oceniono na około 100
milionów rubli w złocie. Rozmiary jego wyrażają się w cyfrach wręcz niewiary-
godnych: długość samych korytarzy wynosi blisko szesnaście kilometrów.
Eskurial wynurza się jak wyspa nad rozciągającą się daleko, nieurodzajną doliną
Manzanaresu. W Rzymie miękko zaokrąglona kopuła Św. Piotra, górująca nad
panoramą miasta, sprawia wrażenie heroiczne i zarazem humanistyczne. Nato-
miast graniastosłupy i nagie mury Eskurialu przywodzą na myśl surową szorstkość
średniowiecznego kasztelu lub świątyń starożytnego Wschodu. Niczego nie usy-
tuowano dowolnie lub przypadkowo, wszystko podporządkowano ścisłym, ab-
strakcyjnym schematom. Gigantyczne rozmiary nie przeszkadzają uchwycić
jednym rzutem oka prawidłowości tego założenia: plan kwadratu z czterema na-
rożnymi wieżami i kościelną kopułą pośrodku.
Układ architektoniczny kościoła Św. Piotra polega na kontraście pomiędzy bryłą
kopuły i swobodną przestrzenią placu. Budowniczowie Eskurialu wyszli natomiast
od figury kwadratu i dzieląc go z kolei na kwadraty mniejsze, uzyskali skojarzenie
z kratą rusztu — atrybutem św. Wawrzyńca, patrona tutejszego kościoła. W tej
nieruchomej siatce geometrycznej rozmieszczone zostały architektoniczne bryły
poszczególnych budynków. Nawet główną fasadę, typową fasadę kościoła jezui-
ckiego, włączono w powierzchnię ściany i stopiono z nią w jedno, tak by jej nie
przerywała. Olbrzymia, wzniesiona z szarego kamienia fasada nie posiada żadnego
punktu centralnego i przy całej swej czytelności wywołuje to samo wrażenie
nieuchwytnego bezkresu, co rzeźbione, hiszpańskie ołtarze.
Porządek kolumnowy został na krótko przedtem wprowadzony do Hiszpanii, lecz
całą swoją siłę utracił w Eskurialu, którego czterech kondygnacji żaden w ogóle
układ nie mógłby połączyć. W ukształtowaniu ścian decydujące znaczenie przy-
padło rytmicznemu ich podziałowi, wynikającemu z rozmieszczenia okien. Bu-
downiczowie ogromnego kompleksu Eskurialu wyprzedzili niejako nowoczesne
efekty tchnących chłodem, wielopiętrowych budowli dzisiejszych miast. Wewnątrz
Eskurialu zwraca przede wszystkim uwagę wiodący do kościoła wąski dziedziniec,
który w przeciwieństwie do placu przed kościołem Sw. Piotra zawęża nasze spoj-
rzenie. W Eskurialu czuje się ducha kontrreformacji bardziej niz w jakiejkolwiek

innej budowli z XVI wieku. Jedynie mały dziedziniec, z odbijającą się w basenie
rotundą przypominającą Tempietto, ma nieco więcej swobody i intymności.
Grobowce Karola V i Filipa II w kościele Eskurialu wznieśli Włosi: Leone i Pompeo
Leoni, stosując się oczywiście do gustu hiszpańskiego. Grobowce z epoki rene-
sansu, nawet grobowce Berniniego, służyły gloryfikacji zmarłego; jego postać,
stanowiącą centralny punkt całości, otaczano alegoriami. Na grobowcach hisz-
pańskich zmarły nie jest przedmiotem adoracji, lecz ukazuje się go w pobożnej
modlitwie, wśród dworzan, tak jakby przez wszystkie wieki miał słuchać mszy.
Wskutek rozmieszczenia postaci na ciemnym tle powstaje iluzja, ze patrzymy
na żywych ludzi. Równie osobliwe wrażenie sprawić musiały uroczystości po-
grzebowe, które Karol V kazał sobie odprawić jeszcze za życia, w swojej obecności.
Na ołtarzach włoskich, nawet w opisanym przykładzie wizerunku św. Teresy,
postaci ujęte są w ramy architektoniczne. W grobowcu hiszpańskim kolumny
dzielą przestrzeń na trzy wielkie zacienione pola, z których jedynie środkowe wy-
pełnia jakby zabłąkana grupa figur. Powstaje wskutek tego złudne wrażenie,
podobnie jak w późniejszej polichromowanej rzeźbie hiszpańskiej, że w architek-
toniczną przestrzeń wstąpiły żyjące osoby. Owe szesnastowieczne posągi podda-
ne zostały temu samemu surowemu ładowi, który rządzi konstrukcją całego
Eskurialu. W kościele ukazano wprawdzie posągi Filipa II i jego ojca, lecz plastycz-
nie postaci te nie są określone samoistnie, ale w korelacji z pojęciem ogromu,
a także nieprzemijalności. Wzajemne to oddziaływanie wyrażone zostało dobitnie
w ciągu wzrastających proporcji: od małych drzwi do wielkich figur, od figur do
kolumn przy grobowcu, od nich z kolei do kolosalnych pilastrów kościoła.

Podczas gdy na królewskim dworze rozwijała się nieco chłodna twórczość Herrery,
w Toledo, jednym z najstarszych ośrodków Hiszpanii, rozkwitała namiętna
i przejmująca sztuka El Greca. Toledo, niegdyś stolica królestwa Hiszpanii,
z końcem XVI wieku mocno podupadło i utraciło swoje dawne znaczenie. Miasto
to miało wiele bogatych klasztorów, a jego wysokie mury i wieże, niczym średnio-
wieczny kasztel, wznosiły się na skale, ponad burzliwymi wodami Tagu.
Tu właśnie w 1577 roku pojawił się młody, niezwykle utalentowany artysta. Po-
chodził z greckiej rodziny i nazywał się Domenico Theotocopuli. Hiszpanie na-
zwali go „El Greco" i pod tym imieniem przeszedł do historii sztuki (1 541 —1614).
Z pewnością juz za młodu świadom był swego talentu, lecz na poły jeszcze rze-
mieślnicze kreteńskie malarstwo ikonowe nie mogło go zadowolić. Mając około
dwudziestu pięciu lat wyjechał do Włoch i tam niebawem osiągnął dojrzałość
artystyczną. Spotkał się z życzliwą zachętą Tycjana, wiele tez zawdzięczał Tintoret-
towi. W Rzymie wywarły na nim wielkie wrażenie dzieła Michała Anioła. Za
przykładem wielu artystów włoskich wyjechał do Hiszpanii i od początku podjął
starania o dworskie zamówienia, lecz jego wybitna indywidualność nie zyskała
tam uznania: większym powodzeniem cieszyli się przedstawiciele chłodnego
kierunku klasycznego. Natomiast w Toledo oceniono należycie sztukę El Greca,
Toledo stało się jego drugą ojczyzną. Współcześni odnosili się do niego z entuzja-
zmem i czcili jako filozofa. Jeden z bogatych obywateli Toledo ofiarował mu dom
z ogrodem pełnym różanych krzewów i szemrzących fontann. Gdy umarł, pocho-
wano El Greca z honorami należnymi arystokracie.



Różnorodne były źródła sztuki El Greca. Bizantyjskie obrazy świętych i malowidła
ścienne, jakie od dzieciństwa oglądać mógł w swoim rodzinnym kraju i w kościele
Św. Marka w Wenecji, wywarły na nim niezatarte wrażenie. Ogromny wpływ mieli
także na niego Wenecjanie: im zawdzięczał, ze barwa stała się dlań istotnym środ-
kiem wyrazu. Ulegał również silnie inspiracjom manieryzmu, nadając kształtom
o tym charakterze wyraz szczególnie dobitny. Lecz jego przeniknięta chorobliwym
podnieceniem twórczość czerpała także z dzieł hiszpańskich z drugiej połowy
XVI wieku: u rzeźbiarza Alonsa Berruguete heroiczny niewolnik Michała Anioła
przybiera postać kruchego i ascetycznego Sebastiana; Morales (zm. 1586)
ukazywał na swoich obrazach ciała wątłe, wychudzone, bezkrwiste, jakby wycięte
z metalu (Pięta, Ermitaż). Wśród malarzy hiszpańskich u schyłku XVI wieku El
Greco zajmuje ważną pozycję, jego twórczość rozwijała się i pogłębiała przez wiele
dziesiątków lat, lecz w zasadzie pozostawał wierny jej źródłom. Styl jego uformo-
wał się stosunkowo wcześnie, a każde dzieło nosi znamię wybitnej indywidual-
ności.

Wczesne dzieło El Greca — Obnażenie z szat — jest samym ujęciem dramatu
spokrewnione jeszcze z duchem klasycznej tradycji włoskiej, a po części także
z duchem szkół północnych. Z postacią Chrystusa, wzorem ludzkiej szlachetności,
kontrastują wulgarne twarze otaczających go siepaczy, przeciwieństwo to po-
tęguje napięcie akcji. Drugi kontrast — spoglądający wzwyi Chrystus i postać
człowieka schylonego nad drzewem krzyża — plastycznie wyraża napięcie psy-
chiczne. W Cierniem koronowaniu Tycjana postać Chrystusa stanowi centralny
punkt kompozycji ujętej bardzo proporcjonalnie, jego pełen odwagi duchowy
opór odgrywa podstawową rolę w przedstawionym wydarzeniu. El Greco umiesz-
cza główny akcent poza obrazem, w kierunku wyznaczonym spojrzeniem Chry-
stusa. W obrazie nie chodzi o równowagę kompozycji, jego pionowa konstrukcja
piętrzy się stopniowo w górę. Uzyskane w ten sposób wrażenie transcendental-
ności potęgują postacie kobiet, niejako odcięte linią dolnej ramy. Człowiek utracił
tu znaczenie głównego uczestnika zdarzenia. Zresztą zawsze El Greco tak ukazy-
wał ludzi, jak gdyby właśnie otwierała się przed nimi jakaś tajemnica. Ich cierpienia
przynoszą im radość, chętnie ulegają przemocy, ze słodyczą zapominają o sobie:
taka jest droga, która wiedzie ich do szczęścia wyższego rzędu. Chrystus wznoszący
ku niebu oczy — to męczennik, z pokorą przyjmujący zadawane katusze. Sen
Filipa II (ok. 1 580, Eskurial) przedstawia cesarza skromnie wmieszanego w grono
sprawiedliwych na ziemi, podczas gdy wysoko w chmurach zgromadziły się
rzesze aniołów. W Pogrzebie hrabiego Orgaza (ok. 1 586, Toledo) św. Stefan i św.
Augustyn zstąpili z nieba, aby złożyć zmarłego w sarkofagu —w górze zaś otwiera
się niebo i widzimy Chrystusa w otoczeniu świętych wyznawców.
W późniejszym Laokoonie (ok. 1606—1612) starzec leży obok swych synów
z odrzuconą do tyłu głową, a wzrok kieruje ku niebiosom na sposób chrześcijań-
skiego męczennika, nie broniąc się bynajmniej przed wężami. Inne późne dzieło
El Greca, Złamanie piątej pieczęci, zdradza szczególnie silne wewnętrzne poru-
szenie. Podobnie jak Sabaoth w Oddzieleniu światła od ciemności Buonarrotiego,
anioł wyciąga ku niebu szeroko rozłożone ramiona. Jego wołanie zdaje się budzić
sprawiedliwych, ich nagie ciała w gwałtownym porywie wystrzelają w górę jak
płomienie podsycane wichrem. Tutaj spadły juz wszelkie osłony, ujawniła się

duchowa treść ludzkiej istoty. Późny El Greco namiętnością wyrazu przewyższył
nawet Tintoretta,
Wizje El Greca są czytelne i wyraziste. Nie był on zresztą pierwszym w malarstwie
wizjonerem, lecz o ile Grunewald, jako twórca renesansowy, wyobrażenia swoje
traktował jakby istniały w rzeczywistości, o tyle El Greco przedstawiał osobiste
odczucia własnej niespokojnej i chłonnej duszy, w pozorach i przemijaniu pragną-
cej odnaleźć najgłębszą prawdę wszechświata. Postaci jego są wydłużone, zdaje
się, ze rosną nam w oczach, w zachwyceniu spoglądając w niebo. Na obrazach
El Greca płaszczyzny występują i cofają się na przemian, prawa perspektywy,
których przestrzegali mistrzowie renesansu, zostają naruszone, bliskość się oddala,
a dal się przybliża, przestrzeń wciąga w siebie wszystko, jak przepaść. Stan nie-
ważkości wypełniony jest rytmem, jak ogień.
Deformacja organicznych kształtów ciała ludzkiego jest u El Greca logiczna.
Rozciągając je wzdłuż, jak odbicie we wklęsłym lustrze, artysta nie gwałci jednak
praw przyrody. Budowa człowieka uchwycona jest znakomicie, a przesunięcie
proporcji służyć ma jedynie wzmocnieniu przeżycia wizualnego, uwydatnieniu
zjawiska narastania.
Najważniejsze środki wyrazu El Greca to barwa i światło. „Światło dzienne zakłóca
moje światło wewnętrzne" mógłby powiedzieć artysta, który przy pracy zaciągał
zasłony okienne. Na obrazach El Greca nie ma ciepłego światła Wenecjan, owego
żaru, który tląc przebija się przez ciała i w którym tak wyraźnie dokonuje się zespo-
lenie materii i ducha. Nie ma tez u El Greca chłodnego spokoju jasności dnia,
która swego czasu pomagała Caravaggiowi określać świat w przedmiotach.
Chyboty, rozbłyski, ześlizgi światła El Greca przenika to samo drżenie, które czu-
jemy w rytmicznej strukturze jego obrazów. W drżeniu tym plamy koloru zaczynają
lśnić, zjadliwa zieleń przekształca się w żółcień, a malinowa czerwień, przechodząc
w cynober, przegryza się niekiedy przez barwę niczym rdza. W porównaniu z przy-
tłumionymi, lecz ciepłymi tonacjami Tintoretta malarstwo El Greca w jaskrawym
migotaniu swych kolorów staje się osobliwie napięte i niespokojne.
El Greco był zazwyczaj głęboko zatopiony w świecie swych wizji, a przecież za-
chował wrażliwość na otaczający go świat: mówią o tym jego portrety i pejzaże.
Był jednym z najlepszych portrecistów hiszpańskich drugiej połowy XVI wieku.
Nikt tak jak on nie umiał ukazać hiszpańskich hidalgów i duchownych, dając
im oczy szeroko otwarte i jakby pozbawione spojrzenia, a także wyraz tęsknoty
na długich, bladych twarzach, niby zastygłych na kamień, a jednak przepojonych
i trawionych ogniem wewnętrznym.
Precyzyjny modelunek twarzy i swobodne malarskie ujęcie portretu Nieznanego
mężczyzny dają wyraźnie poznać związek El Greca z tradycją wenecką. Wszakże
wizerunki weneckich arystokratów, malowane przez Tycjana i Tintoretta, akcentu-
ją przede wszystkim światową pozycję modela, jego charakter, doświadczenia
życiowe, a niekiedy również i jego wiek czy cechy starości. El Greco w portrecie
Nieznanego mężczyzny zrównoważył fizyczną słabość starca płomienną siłą
jego ducha. Siła ta koncentruje się w przenikliwym, choć nieco zmęczonym jego
spojrzeniu. Twarz, jak niemal na wszystkich portretach tego artysty, jest bardzo
wydłużona i w tajemniczy jakiś sposób zdaje się odmładzać pod naszym spojrze-
niem. Kołnierz otacza ją jak aureola. Oblicze to przepaja wzruszająca melancholia.



Żaden inny artysta nie dat tak przekonującego wyrazu światopoglądowi Don
Kichota, jak El Greco w swoich portretach.
Malując popiersie kardynała inkwizytora stanął El Greco przed innym znowu za-
daniem. Przedstawiając apostołów i świętych, portretował niekiedy osoby żyjące;
tu na odwrót: portret kardynała inkwizytora przypomina obraz świętego. Wszelkie
znamiona osobowości zostały przytłumione, ukazana w połowie postać robi
wrażenie spętanej, ciało zaledwie się wyczuwa. Przy zwiotczałych mięśniach twa-
rzy tym potężniejsza wydaje się siła duchowa, skoncentrowana w surowym,
niemal złośliwym spojrzeniu, wyostrzonym jeszcze przez wypukłe okulary. El
Greco, operując tym razem jedynie bladym ugrem twarzy i czerwienią płaszcza
inkwizytorskiego, całą resztę zanurzył w złotym świetle. Barwy nie służą tu oddaniu
materii, lecz wzmożeniu ekspresji.
W Widoku Toledo dał El Greco portret miasta, które stało się jego drugą ojczyzną.
Burza zaciera ostrość szczegółów pejzażu, ale stare miejskie budynki odtworzone
zostały wiernie. Niebo zlewa się w jedno z ziemią, skłębione chmury przechodzą
w bujne drzewa, a migocące na niebie błyskawice znajdują odpowiednik w ciągu
zabudowań i krętej drodze. Gdy Leonardo z ciekawością naukowca obserwował
burzę ze szczytu góry, odczuwał dumną wyższość człowieka nad przyrodą.
W obrazie El Greca burza nasuwa myśl o słabości człowieka i marności dzieł
rąk jego. Calderon nazwie później błyskawice „płomiennymi językami niebios,
przemawiających do ziemi". W pejzażu El Greca domy na tle rozszalałych żywio-
łów wyglądają jak zabawki. Bogaty rytm świateł i cieni, układ występujących na
przemian płaszczyzn i ciepła tonacja ożywiają ten krajobraz w stopniu przed El
Grekiem w malarstwie pejzażowym nie spotykanym.
El Greco był wielkim malarzem i niesłusznie w ciągu kilku następnych stuleci
popadł w zapomnienie. Niemniej życie wśród arystokracji i mnichów Toleda nie
pozostało bez wpływu na jego twórczość. Stąd w mistycznych jego uniesieniach
nie brak niekiedy fałszywej pozy i patosu. Na licznych malowanych przezeń obra-
zach ołtarzowych święci nieustannie a żarliwie wznoszą ku niebu wilgotne od łez
oczy — podejrzewamy ich w końcu o nieznośną obłudę i niecierpliwi nas ich
ckliwość. Przesada formalna i afektacja postaci El Greca zapowiadają juz środki
wyrazu stosowane w nowoczesnym ekspresjonizmie.
Niezależnie od tego dzieła El Greca tchną niespożytą siłą artystyczną. Bledną przy
nich prace jego poprzedników, wydają się zimne i nijakie. W kolekcji Fricka
w Nowym Jorku tak nas urzeka na obrazie El Greca św. Hieronim z długą brodą
i wspaniale płonącym karminowoczerwonym płaszczem, iz gdy potem stajemy
przed portretem Filipa IV pędzla Velazqueza, to znakomite dzieło wielkiego hisz-
pańskiego malarza juz nie zdoła nas poruszyć.
W XVII wieku powstał w Hiszpanii potężny kierunek realistyczny, dla jego roz-
woju w kraju tym istniały szczególnie dobre warunki. Nie wykształcił tu się bo-
wiem niemal wcale silny stan średni, który swymi umiarkowanymi potrzebami
kulturalnymi mógłby złagodzić sprzeczności pomiędzy gustami wyższych i niż-
szych warstw ludności. W kraju potężnej monarchii, z wybrednym dworem, obok
dumnej arystokracji, zakonów i duchowieństwa, bytował pracowity, lecz ubogi
prosty lud, któremu obce były konwencje i związki z tradycją i który od sztuki
oczekiwał wypowiedzi zrozumiałej, dosadnej, nawet nieokrzesanej. Różnice spo-

łeczne nigdzie nie zarysowały się w tym czasie tak ostro jak właśnie w Hiszpanii.
Dlatego tez oprócz twórczości El Greca mogła rozwijać się tu sztuka, do której
przylgnął zapach ziemi. Niewiele krajów Europy mogłoby się w XVII wieku po-
szczycić realizmem tak silnym, jak hiszpański.
Realistyczny nurt w literaturze rozpoczął się już w XV wieku; autor „Celestyny"
ukazał życie niższych warstw społecznych bez żadnych upiększeń. Opis życia
tytułowej stręczycielki, nie pozbawiony cynizmu i jaskrawy, zgodny jest z rzeczy-
wistością. W wieku XVI pojawia się w Hiszpanii opowieść szelmowska („Lazarillo
de Tormes", 1554; „Buscon" Queveda, 1626), rozpatrująca wszystko z punktu
widzenia włóczęgi, filuta, który zabiegając o utrzymanie się przy życiu, przebija
się przez los oszustwem, chytrością i sprytem i wszędzie spotyka gwałtowny opór
ludzkiego egoizmu i okrucieństwa. Świat dla takiego łotrzyka stanowi sumę dóbr
materialnych. Tak bezlitosnej i prozaicznej postawy nie znajdziemy nawet w re-
nesansowych nowelach włoskich.
W XVI i XVII wieku dochodzi także do wielkiego rozwoju teatru hiszpańskiego.
Ludowy z całej swej istoty, przewyższał pod tym względem nawet angielski teatr
elzbietański. Najwybitniejszymi jego przedstawicielami byli Tirso de Molina i Lope
de Vega, przedstawiający typy i obyczaje najrozmaitszych warstw społecznych.
Lope de Vega nie śmiał wprawdzie otwarcie wystąpić przeciwko monarchii, lecz
dzieła jego z żywą sympatią ukazują buntownicze ruchy uciskanych chłopów.
Komedia hiszpańska mówi o radości życia i trzyma w napięciu dzięki wspaniałej
jędrności języka i mądrze zawiązanej intrydze.
Największy geniusz hiszpańskiego realizmu to niewątpliwie Cervantes. „Don
Kichot" jest prawdziwą encyklopedią życia w Hiszpanii za czasów Filipa II.
Bohater powieści, zubożały hidalgo, personifikuje schyłkową słabość hiszpań-
skiego rycerstwa, a towarzysz jego, Sancho Pansa — ludową mądrość i chłopską
chytrą dobroduszność. Jest to jedna z najwspanialszych postaci chłopskich w li-
teraturze światowej. Rycerz i jego giermek docierają w swej tułaczce do książęcych
pałaców, oberży, wsi i miasteczek i wiodą rozmowy nie tylko z arystokratami
i duchownymi, lecz także z oberżystami, balwierzami i poganiaczami mułów.
Twórczość Cervantesa dała realizmowi hiszpańskiemu postaci o nie mniejszym
ogólnoludzkim znaczeniu niż bohaterowie Dantego czy Szekspira. Don Kichot,
szaleniec i fantasta, poszukuje prawdy, piękna i sprawiedliwości, lecz smutna
rzeczywistość ofiarowuje mu tylko brzydotę ówczesnej Hiszpanii; znajdując się
ustawicznie w śmiesznej sytuacji dziwaka, w szaleństwie swoim zgłębia jednak
samq istotę życia; odkrywając wiele kłamstw i złudzeń, fałszu i ohydy, bohater Cer-
vantesa nie traci mimo wszystko miłości do życia i ludzi. Opowieść o rozlicznych
przygodach wędrownego rycerza staje się okazją do rozważania głębokich proble-
mów filozoficznych: o istocie i pozorach wszelkich rzeczy, o prawdzie i błędach,
wyobrażeniu i rzeczywistości. Każdą jakby żywcem z natury wziętą scenę, każdy
epizod, każdą celną wypowiedź Sancho Pansy łączy Cervantes w sposób wręcz
zdumiewający ze wzniosłą i zasadniczą ideą swojego dzieła. W powieści zawarta
została wielorakość znaczeń, a język jej skrzy się od mnóstwa ukrytych aluzji.
Nawet do religijnej literatury hiszpańskiej przenika w XVI i XVII wieku wiele
motywów realistycznych. W modlitwach i pieśniach pojawiają się wyobrażenia
i język prostego ludu, związane z otaczającą człowieka powszedniością. W jed-



nym z dramatów krawiec idzie do nieba wraz z nożycami, w innym jest mowa
0 Chrystusie, który zszedł z nieba i na próżno usiłuje wstąpić do świątobliwego
zakonu.
W XVI i XVII wieku panuje w Hiszpanii obyczaj przedstawiania spraw nawet
najwznioślejszych w prozaicznych formach codzienności, nie hamuje to jednak
śmiałego lotu twórczej fantazji Cervantesa. Warto również nadmienić, że współ-
czesny Cervantesowi Gongora był przywódcą całego kierunku, propagującego
język wysublimowany i pełen metafor, wymyślną grę słów i filozoficzne spekulacje
w poezji, dostępne tylko dla wtajemniczonych.
Wśród najważniejszych centrów realizmu hiszpańskiego XVI i XVII wieku wymie-
nić trzeba szkołę w Walencji. Stosunek jej do kierunku, któremu we Włoszech
patronował Caravaggio, do dziś pozostał nie wyjaśniony. W Hiszpanii istniały
wszelkie warunki do rozwoju tego nurtu, który w końcu okrzepł tu jeszcze silniej
niż we Włoszech. Nie darmo juz u zmarłego w 1579 roku Navarreta zwanego
,,EI Mudo" znaleźć można światłocień bardziej intensywny i prawdziwszy niż
w późniejszych pracach Caravaggia.
Do szkoły walenckiej należeli Ribalta (zm. 1628) i uczeń jego Ribera (ok. 1590 —
—1652). Ribalta studiował we Włoszech, był w Rzymie i kopiował włoskich mi-
strzów, zachowując przy tym charakterystyczną hiszpańską godność, powagę
1 surowość. Światłocień interesował go niezmiernie, widział w nim środek potę-
gujący plastyczność brył. Miał jednak węższy niż Caravaggio zakres tematów
i nie sięgał wyżyn patosu wielkiego włoskiego malarza. Za to obdarza swoje
toporne postaci wielką namiętnością i brutalną siłą. Na jednym z obrazów bro-
daty mnich Franciszek obejmuje ciężko na krzyżu zwieszone ciało Chrystusa,
a sam Ukrzyżowany nakłada mu wieniec na głowę. Mateusz nie jest tak wyzy-
wająco wulgarny u Ribalta jak u Caravaggia, lecz i tu widzimy prostego człowieka,
piszącego z namowy młodzieńczego anioła. Padające z tyłu światło podkreśla
materialność postaci. Obok Łukasza, pochłoniętego spisywaniem Ewangelii,
występuje jego atrybut — byk, który jakby pasł się na trawie.
Uczeń Ribalta, Ribera, opuścił za młodu Hiszpanię (1616) i osiadł w Neapolu.
Doczekał się uznania, ale nigdy nie przestał uważać się za Hiszpana: nazywano
go ,,Lo Spagnoletto". Velazquez odwiedził go podczas swej włoskiej podróży.
W licznych obrazach ukazywał Ribera charakterystyczne typy ludowe, spotyka-
ne na ulicach Neapolu. Smutną ironią brzmią imiona słynnych myślicieli antycz-
nych, jakie noszą ci nędzarze. Demokryt Ribery to bezzębny, łysy staruch o od-
stających uszach, którego szpetnej powierzchowności specyficzny wyraz pla-
styczny nadaje światło rzucone nań z góry. Koślawiec Ribery (Luwr) to znów
wierny obraz hiszpańskiego łotrzyka, uśmiechającego się do widza chytrze i nieco
bezczelnie. Natomiast postać Św. Agnieszki Ribery (Drezno) jest pełna wznio-
słości: półnaga dziewczyna modli się z ufnością, podnosząc spojrzenie ku cheru-
binowi. Cokolwiek zbyt ostre kontrasty świateł i cieni ustępują miejsca w póź-
nych pracach Ribery miękkiemu i wszystko przenikającemu oświetleniu. W arcy-
dziele swoim Męczeństwo św. Bartłomieja połączył Ribera bezlitosne okrucień-
stwo w duchu szkoły hiszpańskiej z uwznioślonym obrazem nagiego ludzkiego
ciała, który z kolei świadczy o wpływach włoskich. Ciało męczennika układa się
w niespokojną arabeskę; święty wydaje się ofiarą, lecz uniesione w górę ramio-

na świadczą o wezwaniu z niebios, ku którym zwraca też oblicze. W postaci tej
ucieleśnia się równocześnie okrutna prawda i pełna ufności wiara.
W XVII wieku ważnym ośrodkiem realizmu hiszpańskiego stała się Sewilla.
Miasto to zajmowało się handlem na skalę międzynarodową: po Gwadalkwiwirze
płynęły wielkie galeony, wyruszające w oceaniczne podróże. W Sewilli nawet
hidalgowie wciągnięci zostali w nurt handlu. „Trudno znaleźć w Madrycie ko-
bietę, która by nie była biedna, a w Sewilli męża rodu szlachetnego, który by
nie handlował" — brzmi stare hiszpańskie przysłowie. Od dawna juz znajdowało
się tutaj centrum humanizmu i wolnomyślicielstwa i tymi wrotami wpływy
włoskie przedostawały się do Hiszpanii. Z Sewilli pochodzili najwybitniejsi sie-
demnastowieczni hiszpańscy realiści.
W Sewilli wykształcił się talent rzeźbiarza Montaneza, pracującego głównie
w drzewie, która to dziedzina była w Hiszpanii rozpowszechniona wśród naj-
szerszych warstw ludności. Rzeźby hiszpańskie z tego okresu tym się wyróżniają,
ze są polichromowane Wprawdzie juz antyczni Grecy, a także mistrzowie póź-
nego gotyku malowali swoje rzeźby, ale w starożytności był to środek pomocni-
czy dla lepszego uwydatnienia formy lub rozjaśnienia cieni, a snycerze gotyccy
dopiero zaczynali stosować intensywniejsze barwy. Rzeźbiarze hiszpańscy nau-
czyli się za pomocą farb nadawać swym drewnianym posągom wygląd niezwykle
zbliżony do żywych postaci. Wielu artystów hiszpańskich XVII wieku nie mogło
oprzeć się pokusie iluzji całkowitej. Powodowało nimi pragnienie, by ludzie
zwracali się do wyrzeźbionych przez nich posągów jak do istot żywych, obda-
rzonych duszą, co zresztą odpowiadało ówczesnemu Kościołowi.
Wielu artystów rozwiązywało to zadanie w sposób niezwykle wyrafinowany:
łzy Marii naśladowano posługując się kawałkami szkła, rany Chrystusa przed-
stawiano czerwienią o konsystencji prawdziwej krwi. Posągi takie, „pasos",
noszone były w procesjach ponad ludzkim tłumem. Niektóre wprawiano nawet
w ruch za pomocą skomplikowanego mechanizmu. W okresie późniejszym, dla
wykonanych w naturalnej wielkości przez Zarcilla postaci Ostatniej Wieczerzy,
nakrywano stół jak dla aktorów na scenie. Polichromowane rzeźby hiszpańskie
przekraczają już częstokroć granice sztuki, lecz wywołują silne wrażenie. Przy
tym dzieła najlepsze, na przykład Ukrzyżowanie Montaneza w Sewilli lub tegoż
Św. Brunon w Kadyksie, posiadają pomimo nałożonych farb wielką i czysto
plastyczną siłę wyrazu. Najistotniejsze cechy są odtworzone prawidłowo, kształty
zaś odznaczają się taką prostotą, jakiej nie mieli barokowi rzeźbiarze włoscy.
Rzeźby Montaneza bliskie są malarstwu owej epoki, zwłaszcza dziełom Zurba-
rana.

Francisco Zurbaran (1598—1664) był w XVII wieku obok Velazqueza najwy-
bitniejszym hiszpańskim artystą, lecz nigdy nie opuszczał ojczystego kraju. Opo-
wiadano, ze nawet Sewilla była dlań zbyt hałaśliwa i wolał szukać spokoju i ci-
szy w okolicznych miasteczkach i wioskach. Pracował przeważnie dla klasztorów,
malował sceny z życia klasztornego, mnichów, męczenników i świętych. El
Greco wykonywał także podobne zamówienia, lecz przy całym swym uniesieniu
' niepokoju wyrażał przede wszystkim własny stosunek do świata. Zurbaran był
znacznie skromniejszy, sztukę uważał za wyraz pobożności i spełnienie obowiązku



wobec klasztornych braci. W obrazach jego dominuje zawsze ład i spokój, ludzie
odznaczają się zdrowiem, godnością i równowagą. Religijne obrazy Zurbarana
tchną jednak duchem ziemskim, świadczą o pełnym pokory uwielbieniu spraw
doczesnych. Wiele prac tego artysty, nawet o kompozycji raczej skomplikowanej,
powstało ze studiów z natury. Zurbaran żywił głębokie umiłowanie material-
nych, uchwytnych przedmiotów, dlatego nawet sprawy tajemnicze tak przed-
stawiał, jakby je można było dotknąć ręką. Nie znał dramatycznego napięcia
i namiętności Caravaggia: jego postaci tchną czystością wewnętrzną i sielską
prostotą.
Na niektórych obrazach Zurbarana z życia świętych (Luwr, Berlin, Drezno)
przedstawione zostały patriarchalne obyczaje klasztorne, spokojny nurt zakonnego
życia oraz godne, ociężałe osoby mnichów. Raz zasiadają uroczyście pod prze-
wodnictwem Tomasza z Akwinu, raz Bonawentura pokazuje Tomaszowi źródło
teologicznej mądrości: krucyfiks wiszący nad stołem zawalonym księgami;
Bonawentura klęczy, a przez okno patrzy na niego uskrzydlony młody anioł.
Na obrazie Pogrzeb św. Bonawentury świętego otaczają zwykli mnisi i wysocy
dostojnicy kościelni, znajduje się tam nawet cesarz; całość tworzy prawdziwą
galerię współczesnych portretów. Na obrazie tym nie ma nic cudownego: ludzie
rozmawiają o wydarzeniu. Lecz zmarły, w białym habicie, ułożony został na ukośnie
ustawionych marach w taki sposób, że kontrast pomiędzy nim i żyjącymi uzyskuje
głębokie znaczenie sakramentu. Wzruszająca postać klęczącego w rozmodleniu
mnicha symbolizuje cześć, z jaką artysta odnosił się do swojego tematu Przed-
stawił legendę z tak świeżą naiwnością, ze tylko artyści XV wieku mogliby się tu
z nim porównać. Każda postać zachowuje się tak, jakby uczestniczyła w uroczystej
ceremonii.

Opisanej postawie artysty odpowiada przejrzysta i prosta kompozycja jego obra-
zów. Zazwyczaj działające postaci rozmieszczał tak jak przedmioty. Nieustannie
tez akcentował najważniejsze linie obrazu. Na przykład w obrazie Pogrzeb św.
Bonawentury podkreślona została przekątna katafalku, kontrastująca z pionowymi
liniami osób stojących wokół. Także i pustka w samym środku obrazu przeciw-
stawia się wypełnionym brzegom, tworzącym niejako wieniec wokół postaci
głównej. Światło pada z boku, wzmagając przez to — podobnie jak u malarzy
ze szkoły Caravaggia — plastyczny wyraz przedmiotów. Obraz Zurbarana jest
wszakże cały zatopiony w świetle bardziej równomiernym i spokojniejszym, lepiej
również uwydatniającym wszystkie barwy.
W poszczególnych postaciach Zurbarana zatarta zostaje granica pomiędzy ele-
mentami ziemskimi i niebiańskimi: na jednym z jego obrazów święta z koszykiem
kwiatów w ręku, z głową na pół zwróconą ku widzowi, z pewnością jest portretem
jakiejś arystokratycznej mieszkanki Sewilli, a jej jedwabna szata jest tak reali-
styczna, ze wydaje się nam, iz słyszymy jej szelest. Postać Św. Wawrzyńca
(Ermita ;, ogromnego, ciężkiego diakona we wspaniałym ornacie z brokatu,
rysuje się na tle pejzażu; trudno wprost uwierzyć, ze pieczołowicie odmalowany
ruszt jest narzędziem jego tortury. Malutka Maria Zurbarana jest niepozorną
dziewczynką w prostej sukience, z robótką na kolanach; ma wychudzoną twa-
rzyczkę, ciemne jak wiśnie oczy i wzruszająco ufne spojrzenie.
Zurbaran, podobnie jak mistrzowie niderlandzcy XV wieku, odnosił się z szacun-

kiem i naiwnością do spraw powszednich. Przekonania te wywarły wpływ na jego
martwe natury. Zwraca w nich uwagę przede wszystkim surowy porządek,
vv jakim rozmieszczone są przedmioty: w przeciwieństwie do martwych natur ho-
lenderskich żaden z nich nie zakrywa tu innego. Juz sam ten ład wprowadza do
martwych natur Zurbarana nastrój uroczystej ascezy. Z wzajemnego oddziały-
wania całkiem prostych brył zdołał artysta rozwinąć harmonię wprost muzyczną,
ukazując na lśniącej powierzchni stołu i metalowych mis lustrzane ich odbicie.
Niestety Zurbaran nie zawsze utrzymywał się w granicach prawdziwego malar-
stwa. Niektóre ze swoich dzieł, jak np. Apoteozę św. Tomasza z Akwinu (Sewilla),
musiał ze względu na wymagania zamawiających klasztorów przeładowywać
atrybutami, figurami i symbolami teologicznymi; bardzo to utrudniało patrzenie
na świat oczami artysty, choć tak znaczne miał w tym kierunku zdolności.

Velazquez (1599—1660), rówieśnik Zurbarana pochodzący z Sewilli, był naj-
wybitniejszym ze wszystkich hiszpańskich malarzy. Gdy mowa o szkole hiszpań-
skiej, wymienia się przede wszystkim jego nazwisko. A przecież był Velazquez
w Hiszpanii z wielu względów wyjątkiem od powszechnie obowiązującej reguły:
najważniejsze miejsce zajmowały tu tematy religijne, on zaś ledwo je musnął,
poświęcając się niemal całkowicie portretowi — chociaż czołowy ówczesny
teoretyk hiszpański, Carducho, niezbyt cenił ten rodzaj malarstwa. Velazquez
był jedynym Hiszpanem, który namalował Bachusa i z kolei — rzecz wręcz
w Hiszpanii niewyobrażalna — Wenerę.
Życie artysty upływało w wyrafinowanej atmosferze dworu, gdzie panoszyło się
zakłamanie i etykieta; sam jednak wolny był od przesądów, zawsze odznaczał się
wewnętrzną swobodą i zawsze był szczery. Zamówienia otrzymywał od nadętych
hiszpańskich artystokratów, pochłoniętych bez reszty kwestią honoru swojego
stanu, ale sam umiał oceniać ludzi według ich wartości prawdziwej, umiał szano-
wać pracę, dla ludu miał życzliwość i bez żadnych uprzedzeń interesował się wszel-
kimi przejawami życia. Wiele zawdzięczał swojemu sewilskiemu pochodzeniu.
Jego nauczyciel, Pacheco, nie wybijał się ponad przeciętność, rozumiał jednak, że
geniuszu nie trzeba podporządkowywać nazbyt surowym prawidłom; dla po-
tomnych będzie oczywiste, ze silę swojej twórczości zawdzięczał Velazquez
właśnie owym odchyleniom od reguły.
0 życiu jego niewiele stosunkowo wiadomo: nie zachowały się niemal żadne jego
listy, nie znamy jego wypowiedzi o sztuce ani szczegółów z życia osobistego.
Poznajemy go jednak znakomicie poprzez dzieła. Pierwsze wykształcenie arty-
styczne odebrał w Sewilli i jako całkiem jeszcze młodego człowieka wysłano go do
Madrytu, by tam popróbował szczęścia; dwór hiszpański wciąż jeszcze wydawał
się artystom najponętniejszym polem do popisów, a talent młodego Velazqueza
zyskał tam sobie natychmiast wielkie uznanie. Podobno sam infant, późniejszy
Filip IV, nie godził się, by portretował go jakikolwiek inny malarz. Zadecydowało
to o dalszych losach artysty. Mianowany nadwornym portrecistą, został dożywot-
nim członkiem królewskiego orszaku. Zaszczytne to stanowisko nie zapewniało
mu jednak bynajmniej egzystencji materialnej, było raczej przeszkodą, uzależ-
niającą go od kaprysów króla-mecenasa. Dopiero na kilka lat przed śmiercią, gdy
Juz dokładnie stwierdzono szlacheckie pochodzenie artysty, uznano go za godnego



zaszczytów i odznaczeń. Velazquez mężnie znosił przykrości dworskiego życia,
zachowując przy tym własną wewnętrzną godność artysty.
Pierwsze swoje sukcesy w Sewilli zawdzięczał Velazquez wpływom hiszpań-
skich naśladowców Caravaggia. Uczył się u Pacheca, który respektował dawne
tradycje i hołdował zasadzie złotego środka, a malarzem był trwożliwym i mato
samodzielnym. Lecz Velazquez juz we wczesnych swych dziełach odznacza się
formą pełną siły i bliską życia. Z entuzjazmem malował ulubione w Hiszpanii
„sceny kuchenne" (bodegones). Może miał do dyspozycji zespół stałych modeli —
starców, kobiety, chłopców — oraz zestaw określonych przedmiotów — naczynia
gliniane, kosze, dzbany i szklanice — i z tych elementów konstruował swoje
martwe natury i sceny rodzajowe. W obrazach jego niewiele jest przestrzeni, lecz
realia modelował wyraziście. Doświadczenia swoje wykorzystywał niekiedy do
tematów bardziej skomplikowanych: Jana Ewangelistę namalował z modela,
a prosta chłopka pozowała mu do postaci Matki Boskiej w Pokłonie Trzech Króli.
Obraz Immaculata (Niepokalane Poczęcie, ok. 1618) przedstawia dziewczynę
spokojnie stojącą na wysokim postumencie — na tle chmurnego horyzontu;
brak tu jakichkolwiek oznak cudowności lub tajemniczości.
Juz młodzieńcze prace Velazqueza zdradzają, ze był kimś więcej niż tylko za-
palonym uczuciem hiszpańskich epigonów Caravaggia. Maria Velazqueza nie jest
tak prostoduszna ani tak naiwna, jak dziewczyna z obrazu Zurbarana. Pierwiastek
świecki znacznie silniej dochodzi do głosu u Velazqueza niż u jego rodaków. Z dru-
giej zaś strony — obdarzył swoją Madonnę ciepłem i intymnością w stopniu prze-
wyższającym nastrój obrazów Caravaggia. Traktował tez formy bardziej miękko,
a fałdy układał bardziej giętko niz Włosi. Wczesne dzieła Velazqueza charaktery-
zuje ciepły, złocisty koloryt.
Zamiłowanie do scen z codziennego życia zachował Velazquez i po osiedleniu się
w Madrycie (1623). Jego Bachus (ok. 1628, Prado) i Kuźnia Wulkana (1630,
Prado) są kompozycyjnie i warsztatowo dojrzalsze od prac rodzajowych nama-
lowanych w Sewilli. Temat Bachusa zainspirowały może obrazy flamandzkie,
Velazquez mógł je był oglądać w bogatych królewskich zbiorach sztuki. Artysta
dążąc do przeciwstawienia wzniosłości temu, co niskie i powszednie, zgodny
był z duchem hiszpańskiej sztuki. Obydwa wymienione obrazy przedstawiają
bogów, którzy zstąpili w codzienne życie: półnagiego Bachusa o białej skórze
otaczają pijacy, którzy mu w kunszcie picia wina nie ustępują — Apolla zaś wita
ze zdziwieniem towarzystwo zgromadzone w kuźni. W Bachusie obok ogorzałych
hulaków w grubych opończach widnieje mizerna twarz pasterza i szczerzący zęby
w uśmiechu chłop w filcowym kapeluszu; na drugim obrazie, w kuźni, występuje
kędzierzawy młodzieniec o ustach wpółotwartych ze zdumienia, a staremu kowa-
lowi, Wulkanowi, na wieść o zdradzie żony oczy zaiskrzyły się ze złości.
Tak żywych typów ludowych niemal nie spotykaliśmy w sztuce z początku XVII
wieku. Bruegel chłopski spoglądał na swoich bohaterów z gorzkim uśmiechem,
malując ich nieco zdziczałe postacie; natomiast u Velazqueza zachowanie pro-
stych ludzi jest całkiem niewymuszone i równie naturalne, jak w opowieści
Cervantesa; nawet obecność bóstwa nie wprawia ich w zakłopotanie. Warto
zwrócić uwagę, że młody artysta podnosi znaczenie dnia powszedniego, każąc
się w nim pojawiać postaciom mitologicznym. Niezależnie od tego czy sceny

rozgrywają się we wnętrzach, czy pod gołym niebem, Velazquez posługuje się
światłem bocznym — ale w całości kompozycji czujemy teraz więcej powietrza,
pędzel artysty nabrał lekkości i rozmieszczenie postaci stało się swobodniejsze,
choć wszystko daje się ogarnąć wzrokiem równie łatwo, jak w klasycznych dzie-
łach sztuki włoskiej. Kuźnię Wulkana skomponował Velazquez w niezwyczajnym
formacie przypominającym fryz, poznajemy w niej jednak wpływy, jakim artysta
uległ podczas swego pobytu we Włoszech w 1629 roku.
W Madrycie przejściowo poniechał Velazquez tej tematyki i zajął się wyłącznie
dziedziną portretu. Oczywiście było to uwarunkowane zapotrzebowaniem zle-
ceniodawców, ale i sam artysta czuł wewnętrzny pociąg w tym kierunku. Malar-
stwo portretowe zawsze odgrywało na dworze hiszpańskim wielką rolę. W XVI
wieku pracował tam Niderlandczyk Antonio Moro, artysta dokładny, lecz oschły
i zimny, wyzuty z wszelkiej namiętności, który ostro zarysowywał postacie i na-
dawał im jakąś skostniałość. Tacy hiszpańscy artyści, jak Alonso Sanchez Coello
i Pantoja de la Cruz, doprowadzili ten sposób przedstawiania do perfekcji: malo-
wani przez nich bezkrwiści ludzie w starannie odrobionych szatach i klejnotach
odpowiadali dworskim gustom. Wizerunkom tym brak jednak cech prawdziwego
człowieczeństwa, wydają się napuszone i nienaturalne. Velazquez doskonale
znał ową tradycję i musiał się z nią liczyć, ale w galerii królewskiej najbardziej
podobały mu się portrety Tycjana, wyrażające cechy ludzkiej osobowości w całej
i żywej ich różnorodności. Młody Velazquez mógł też w Madrycie podziwiać
prace sławnego już wówczas Rubensa, który stosował środki wyrazu bujniejsze,
niekiedy nawet zbyt bujne, lecz tym usprawiedliwione, że odpowiadać miały
nadmiernej obfitości witalnych sił.
Wczesny portret Velazqueza, popiersie Filipa IV, jest ważny dlatego, że młody
artysta przeniósł nań elementy przedstawiania, jakie stosował był jeszcze w Sewilli.
W przeciwieństwie do płaskich, odcieleśnionych i wyraźnie reprezentacyjnych
prac portrecistów madryckich głowa na obrazie Velazqueza jest silnie wymodelo-
wana, ostro zostały tez podkreślone charakterystyczne cechy młodego monarchy:
jajowaty kształt czaszki, ciężka broda i wysunięta dolna warga. Portret malowany
jest swobodnie i migoce licznymi świetlnymi refleksami, mimo iż artysta umieścił
źródło światła z boku.
Także i ze studium potrafił Velazquez uczynić wielkie dzieło sztuki; jeden z portre-
tów Filipa namalował w naturalnej wielkości i połączył w nim własny warsztat
z tradycyjnym. Ceremonialna majestatyczność, sztywność i przesadna płaskość
portretów Coella staje się u Velazqueza niejako wyrazem wewnętrznej potrzeby.
Niemal jak El Greco artysta nadmiernie wyciągnął kształty modela: małą głowę
umieścił na wielkim tułowiu, który z kolei podtrzymują nogi cienkie jak zapałki.
Wskutek tego nadał całej postaci coś upiornego, coś niby z Don Kichota, lecz nie
zatracił przy tym rzeczywistego podobieństwa. Do ostatecznego napięcia do-
prowadził tu Velazquez kontrast pomiędzy plamami jasnymi i ciemnymi. Cała
figura stanowi jednolitą sylwetę, która zdaje się urastać w naszych oczach,
olbrzymieć niczym ciemna chmura. Ten jeden przykład wystarczy do scharak-
teryzowania portretowego stylu Velazqueza.
W ciągu czterdziestoletniej służby na królewskim dworze artysta stworzył całą
galerię portretów. Malował króla i królową w szatach galowych i myśliwskich,



zawsze jednak ceremonialnych i pełnych majestatu. Malował bladych infantów,
owe cieplarniane roślinki hodowane w niezdrowej, pałacowej atmosferze, wysokie
i przerośnięte, w brokatowych szatach, z twarzami dorosłych, zmęczone i trwożliwe.
Pozował mu okrutny i wszechwładny ulubieniec królewski, minister Olivarez
o kociej twarzy i nastroszonych wąsach oraz jego małżonka, pyszna i uroczysta.
Hiszpańscy dworacy i dostojnicy z portretów Velazqueza są chełpliwi z racji
zajmowanych stanowisk i przeświadczeni o swej doskonałości; piękne kobiety
0 tajemniczym spojrzeniu trzymają widza z daleka.
Współczesny Velazqueza, Gracian, w swych pismach moralno-filozoficznych
domagał się od hiszpańskiej arystokracji, by zachowywała zawsze niewzruszony
spokój, by podporządkowywała namiętności chłodnej sztuce przewidywania
1 silnej woli i by nade wszystko ceniła sobie honor. Modele portretów Velazqueza
przybierają pozy bohaterów. Nie dane było artyście realizować obrazów tak peł-
nych życia, wdzięku i harmonii, jak prace Tycjana — ani użyczać swoim modelom
tyle witalnej radości, ile jej znajdujemy we wspaniałych portretach Rubensa.
U Velazqueza nie spotkamy lekkomyślnej i pustej elegancji z portretów van Dycka
lub namiętności El Greca. Artysta podprowadza nas blisko do swoich modeli,
którym nigdy nie schlebia, lecz w twarzy, spojrzeniu i mimice nieomylnie pod-
chwytuje cechy najcharakterystyczniejsze. Ludzie jego są bardziej skompliko-
wani, niż na pozór wydają się na obrazie: odgadujemy ich bogate życie wewnętrzne,
choć ani spojrzeniem, ani gestem nie ujawniają swych uczuć i hamują swe na-
miętności jako niegodną słabość. Ceremonialna rezerwa jeszcze wzmaga wyraz
ich wewnętrznej siły.
Widocznie dla Velazqueza nieznośne było portretowanie wciąż i nieustannie
jedynie dworaków, lubił on także kontakt z prostymi ludźmi. Swego służącego
i pomocnika, śniadego Maura, namalował w sposób znacznie swobodniejszy
(1 650). Innym razem uwagę jego zwrócili dwaj żebracy w zatłuszczonej i podartej
odzieży. Jeden z babską twarzą, nie ogolony, przystanął w zobojętnieniu; drugi —
ubrany w długi płaszcz — wpółodwrócony, leniwie ogląda się na widza. Te dwa
uliczne typy noszą dla kpiny dźwięczne imiona Ezopa i Menipa (ok. 1639—1640).
Velazquez niezbyt dobitnie podkreśla osobliwość, niezwykłość i odrażający wy-
gląd tych dwóch postaci (jak w takich wypadkach czynił Ribera), godzi nas raczej
z rzeczywistością, w jakiej dziwadła tego rodzaju są zjawiskiem powszednim.
Wrażenie to wzmaga jeszcze piękne wykonanie obrazu, zwłaszcza jego koloryt.
Godny szczególnej uwagi jest szereg portretów karłów i szaleńców, jakie wy-
konać musiał Velazquez, by zaspokoić królewski kaprys: osiągnął tu jednak znacz-
nie więcej, niż od niego żądano. Znalazł bowiem w wyglądzie zewnętrznym i men-
talności tych istot obfitość twórczego materiału większą niż w afektowanych
dworzanach, których postaci musiał stale swym pędzlem uwieczniać. U Cala-
bacilli (tak zwany Wariat z Coria) niesamowicie błądzący wzrok i uśmiech prze-
wijający się na wargach odtworzone zostały za pomocą miękkiego światłocienia.
Karzeł Sebastian de Morro (ok. 1643—1644) ma zamyślone spojrzenie, przej-
mujące i niezmiernie wzruszające. Velazquez widział w tych potworkach nie tylko
cechy monstrualne i śmieszne: podobnie jak Cervantes uważał brzydotę i głupotę
swych bohaterów za cechy ludzkie. Zdumiewa, jak nawet obraz przedstawiający
daniela z królewskiego parku upodobnił Velazquez do portretu (ok. 1636).

119. El Greco, Portret kardynała inkwizytora Don Fernanda Nino de Guevara



120. Juan de Toledo, Juan de Herrera,
Eskurial

121. Bartolome Ordonez,
Św. Grzegorz z grobowca
kardynała F. Ximenesa de Cisneros

122. Leone i Pompeo Leoni, Grobowiec Filipa II, Eskurial



123. Mistrz Alfonso, Śmierć św. Marcina z ołtarza głównego w S. Cucufate, fragment
124. Bartolome Bermejo, Chrystus



125. Jusepe de Ribera, Męczeństwo św. Bartłomieja

126. Jusepe de Ribera, Demokryt, fragment



128. El Greco, Portret nieznanego mężczyzny

127. El Greco, Obnażanie z szat



129. Francisco Zurbaran,
Modlitwa małej Marii

130. Francisco Zurbaran,
Martwa natura

131. Francisco Zurbaran, Pogrzeb św. Bonawentury



132. Diego Velazquez, Adoracja Trzech Króli, fragment
133. Diego

Velazquez,
Filip IV



134. Diego Velazquez, Innocenty X, fragment

135. Diego Velazquez, Wariat z Coria



136. El Greco, Widok Toledo 137. Diego Velazquez, Villa Medici w Rzymie



138. Diego Velazquez, Poddanie się Bredy

139. Diego Velazquez, Prządki (Las Hilanderas), fragment



140. Diego Velazquez, Infantka Małgorzata

Velazquez podkreślał zawsze wewnętrzną wartość portretowanej osoby, którą
odkrywał spokojnym i ostrym, żadnymi uprzedzeniami nie zmąconym spojrze-
niem artysty. Umiał podchwycić na gorąco charakterystyczne cechy swego
modela i pierwsze to wrażenie starał się utrwalić, niczym go nie osłabiając na go-
towym już portrecie i od niego uzależniając całą realizację obrazu: wybór formatu,
kompozycję, gesty, kontrasty barw i półtony. W wizerunku pewnej starszej
Hiszpanki (ok. 1648, Londyn) wydobył czernią szaty biele ciała i rękawiczek.
Portret Olivareza (ok. 1638, Ermitaż) również zbudowany jest na kontrastach.
W portrecie króla na koniu (ok. 1635, Prado) zasadniczą rolę odgrywają połyskli-
we odcienie jedwabiu różowego i zielonego oraz błyszczące, złote szamerunki.
Każde z portretowych dzieł Velazqueza ukształtowane jest według sobie tylko
właściwej maniery, według odpowiedniego malarskiego kodu.
Będąc w pełni sił twórczych zwrócił się Velazquez ku tematowi historycznemu:
namalował Poddanie się Bredy. Wojska hiszpańskie rzadko odnosiły w owych
czasach zwycięstwa, dlatego też trzeba było utrwalić na wielkim płótnie najwię-
kszego hiszpańskiego artysty kapitulację niewielkiej twierdzy holenderskiej.
Velazqueza znęciła zapewne możliwość ukazania ludzkiej treści tego wydarzenia,
wybrał bowiem chwilę, gdy dowódca wojsk holenderskich przekazuje klucze
miasta hiszpańskiemu generałowi Spinoli i gdy tenże łaskawie darowuje zwycię-
żonym wolność. W dziele tym, podobnie jak i w portretach, przejawia Velazquez
nie tylko zdumiewająco trzeźwe i ostre spojrzenie, lecz również moralną czy-
stość i niewzruszony spokój postawy wobec świata.
Obraz Rubensa pod tytułem Spotkanie pod Nórdlingen (Wiedeń) jest podobny
w kompozycji. U Rubensa jednakże wszystko wypełnia gwałtowny ruch, boha-
terów wieńczy wysłannik niebieski — orzeł, a akcja przebiega jakby opisana
podniosłym stylem dworskiego kronikarza. Velazquez nie ulega żadnym uprze-
dzeniom ani wobec swych rodaków, ani wobec przeciwników. Ledwo wyczu-
walnym odcieniem zaznacza w postaci holenderskiego dowódcy gest poddania
i samym tylko ruchem ręki suchego, kościstego Spinoli, przepojonego na wskroś
swą godnością hiszpańskiego granda, wyraża zarówno wielkoduszność, jak i prze-
wagę. Jak niespokojne plamy widnieją w obozie Holendrów postaci, na których
znać jeszcze walkę — natomiast grupa Hiszpanów jest ciasno skupiona. Nad nią
groźnie wznosi się las włóczni, od nich to obraz nazywano także Las Lanzas.
Omawiany obraz Velazqueza zajmuje wybitne miejsce w dziejach malarstwa.
Jedyny to chyba wypadek, że temat o znaczeniu historycznym namalowany zo-
stał w formie grupowego portretu, gdzie każda z postaci ma indywidualne rysy.
Grupie pysznych hiszpańskich artystokratów przeciwstawił twórca gromadkę
skromnych w zachowaniu Holendrów. Znakomicie ukazał lśniący zad jednego
konia i pianę w pysku drugiego, błękitną dal i równinę z twierdzami, które jeszcze
przysłania bitewny dym. Bardzo subtelnie odtworzył także chylące się włócznie
w obozie holenderskim. Wrażliwe oddanie odcieni różu, zieleni i lśniącego złota
połączył z kompozycją niezwykle czytelną i prostą. Postaci, niczym na fryzie an-
tycznym, są niemal wszystkie identycznej wielkości. Najeżone włócznie sugerują
obecność wielkiej armii. Prawą stronę uwydatnił artysta przez wysunięcie do
przodu końskiego tyłu, któremu jednak przeciwstawił łeb innego konia po lewej.
Skłon postaci Holendra podkreśla pochylona szachownica sztandaru Hiszpanów.



Wskutek skrótu końskiego tułowia widz niejako wchodzi w głąb obrazu, chociaż
postaci są na nim rozmieszczone płasko jak na reliefie. Centralny punkt kom-
pozycji — klucz, przekazywany przez Holendra, wyeksponowany jest w samym
środku na jasnym tle. Pracując nad Poddaniem się Bredy miał zapewne Velaz-
quez w pamięci klasyczne malarstwo włoskie, zwłaszcza fresk Perugina Oddanie
kluczy, który niedawno oglądał był w Kaplicy Sykstyńskiej. Żaden inny artysta
hiszpański nie zdołał jak Velazquez wznieść się ku zagadnieniom ogólnoludzkim,
pozostając mimo wszystko Hiszpanem.
Przez wszystkie lata swojej twórczości Velazquez stale się rozwijał. Rozpoczął
od malowania form gładkich i jasno określonych, podobnych do tych, jakie za
życia swego stosował zawsze Zurbaran. W tym czasie lubował się w barwach
gęstych, złotobrązowych; wczesnym jego obrazom brak nawet światła. Stop-
niowo osiągał jednak coraz swobodniejszy sposób nakładania barw i rozjaśnił
ich skalę. Dawny nauczyciel Velazqueza Pacheco, przy całym uwielbieniu, jakim
darzył swego wielkiego ucznia, nie zgadzał się z jego malarską swobodą, której
rodowód w „Traktacie o malarstwie" (1649) wyprowadzał od Tycjana. Wszelako
Velazquez poszedł jeszcze dalej, poza wszystko, co zobaczył i czego się nauczył
od znakomitego Wenecjanina. Dominującym środkiem wyrazu stały się u niego
szerokie pociągnięcia pędzla, przenosił nimi na płótno kształt rzeczywistości
w jego pełnym, choć nietrwałym rozmigotaniu. „Maże, po prostu maże tak, jak
by się nie odważył najbezczelniejszy z Francuzów" — pisał o nim w XIX wieku
zachwycony Kramskoj, malarz rosyjski. Nierzadko jednak nakładał także Velaz-
quez drobiny farb, ledwo pędzlem dotykając płótna. Z palety swojej usunął
barwy brunatne i czernie, malarstwo jego stało się przejrzyste, połyskujące sre-
brem. Przedmioty opływa światło i powietrze, barwy płoną, zapalają się jedna
od drugiej, rzucają blaski i łączą się we wspaniałą harmonię. Rzec by można, iż
nigdy dotąd oko ludzkie nie umiało tak ostro dostrzec powierzchni przedmiotów
i różnobarwnej otoczki świata. Dlatego też, cokolwiek obrazy Velazqueza przed-
stawiają, zawsze radują nas prawdą i swobodą.
Podczas swego drugiego pobytu w Rzymie (1650), pod wpływem uroczej
włoskiej przyrody, stworzył Velazquez dwa widoki ogrodu przy Villi Medici
właśnie ową swobodną manierą, która w tym czasie była niebywale zuchwała.
Na jednym z wymienionych studiów widzimy część muru i wysokie cyprysy za-
lane rozproszonym światłem, na drugim słońce, przenikając przez liście, igra na
drodze. Trudno sobie wyobrazić silniejszy kontrast z pejzażami El Greca. Po-

i dobnie jak na swych portretach, i tu Velazquez nie cofa się przed nagą prawdą:
łuki w murze zabite są deskami, przed murem stoi dwóch przypadkowych ludzi.
Rękę mistrza poznajemy także i w tej pracy, wielkiej i zarazem prostej: znamionuje
ją ta sama klarowność budowy i jednolitość barw, co najlepsze portrety artysty.
W Rzymie stworzył Velazquez znakomity portret papieża Innocentego X. Trudne
i niewdzięczne było to zadanie, bowiem Innocenty miał odpychającą powierz-
chowność i złośliwy charakter. Velazquez przekazał ów cały brak powabu, ścią-
gając nawet na siebie wyrzuty modela: „troppo vero" (zbyt prawdziwe), powie-
dział podobno papież; przyjął jednak portret i ofiarował artyście złoty łańcuch.
Z ram zgryźliwie przypatruje się widzowi ponury starzec.
W pracy tej Velazquez inspirował się portretem Juliusza II, pędzla Rafaela, tak

jednak ustawił modela, że widz, na pozór patrzący nań nieco z dołu, widzi postać
uroczyście nieruchomą. Portret rozegrany jest w odcieniach czerwieni: Innocenty
ma sutannę i czapeczkę z czerwonego jedwabiu, za nim wisi kotara barwy ciemno-
malinowej, sam model ma twarz czerwoną, na białym zaś kołnierzu i białej, ko-
ronkowej komży widać czerwone i błękitnawe refleksy. Owa dominacja czerwieni,
nie osłabianej tutaj jak w przypadku portretów infantów szarością, wyraża u Velaz-
queza temperament papieża, staje się barwnym kluczem całego wizerunku.
Różnorodność półtonów i niejednakowe nasycenie barw nadają obrazowi życie:
artysta uniknął dzięki temu wrażenia kolorowej dekoracyjności. Twarz papieża
jest przykładem mistrzowskiego warsztatu malarza: farba raz nakładana grubiej,
to znów modelująca kształt, miejscami daje prześwitywać gruboziarnistemu
płótnu, co nadaje jej samej lżejszą konsystencję. Znakomicie odtworzona została
skóra, błysk czarnych oczu i rzadkie włosy brody, głowa natomiast wymodelo-
wana została jak jedna bryła.
Muzeum sztuki w Wiedniu posiada największy po Hiszpanii zbiór obrazów Velaz-
queza. Mała salka, w której wiszą portrety infantów z późnego okresu, sprawia
szczególne wrażenie, gdy wchodzimy do niej po obejrzeniu ekspozycji dzieł wło-
skich. Efekty barwne najlepszych kolorystów włoskich, ich ciepłe tony i złoty
odblask mają w sobie zawsze coś konwencjonalnego, na tym polega ich spe-
cyficzny urok. Kiedy dochodzimy do Velazqueza — jakby zasłona spadła nam
z oczu: obrazy jego uderzają rzadką wyrazistością i ostrym blaskiem, co jednak nie
wyklucza ich pełnej harmonii.
Wszyscy infanci ukazani zostali w jednakowo sztywnych pozach, we wspania-
łych szatach, które kontrastując z dziecinnym wyglądem modeli upodobniają ich
do porcelanowych laleczek. Lecz wbrew konwencjom geniusz wielkiego malarza
przekształca każdy obraz w widowisko, sprawiające wrażliwemu spojrzeniu
ogromną radość. Panuje tu wspaniałe bogactwo i poezja barw. Wszystko żyje,
drga, płonie, dźwięczy, kolorowe plamy łączą się oddziaływając na siebie na-
wzajem. Velazquez dotarł tym razem do antypodów swoich wczesnych dzieł,
które malował jako zapalony zwolennik Caravaggia. Wówczas przemawiały do
niego jedynie realnie uchwytne przedmioty, jego wizja była surowa, chłodna,
niemal mroczna. Obecnie, gdy przed artystą odsłoniły się wewnętrzne siły natury
i gdy zarazem ustaliło się jego poczucie koloru, cały świat ukazał mu się jako za-
chwycająca feeria światła, barw i powietrza, ku której z radością zmierza dusza.
Portret infantki Małgorzaty opiera się na stosunku bladej, porcelanowej twarzyczki
i jak len jasnych włosów dziecka do sukni o różowym tle i szarym wzorze oraz do
wzoru utrzymanego w ciemnych tonach dywanu. Nieprzypadkowy jest przydany
dziewczynce atrybut: bukiet kwiatów w szklance. Bukiet ów, który by można
każdemu nowożytnemu artyście poczytać za osobną zasługę, u Velazqueza sta-
nowi tylko część większej całości. Białe, szare, różowe i pomarańczowe kwiaty
odpowiadają barwom sukni i dywanu. Wykonując późne swe dzieła, posługiwał
się Velazquez środkami dotychczas nie stosowanymi. Gdy oglądamy obraz z bliska,
widzimy, ze poszczególne farby, a zwłaszcza barwne błyski, kładzione były alla
prima. Widać każdą smugę koloru, lecz żadnych niemal odcieni, wskutek czego
każda barwa zachowuje pełną świetlistość. Z daleka dopiero wszystkie barwy
stapiają się w żywą całość.



Kilka lat przed śmiercią namalował Velazquez dwa obrazy, w których dobitnie
wyraził swój pogląd na sztukę: Las Meninas (Panny dworskie) i Las Hilanderas
(Prządki). Oglądając się wstecz na przebytą drogę życia, na swe dworskie ma-
larstwo portretowe, stworzył Velazquez w Las Meninas (1656, Prado) obraz na
temat obrazu, ukazał w nim niejako przebieg własnej działalności jako portrecisty.
Lustro w głębi obrazu odbija prawdopodobnie króla wraz z królową, którzy przy-
brali przed płótnem sztywne, wymuszone pozy. Przypatruje się im artysta, sto-
jący przed sztalugami. Opodal malarza nad drobną jak laleczka infantką pochy-
lają się dwie damy dworu — las meninas. Widzimy dalej układną karlicę i karła,
który trąca nogą spokojnie drzemiącego psa, a w głębi dworzan z królewskiej
świty. Postać infantki jest wyprostowana jak na większości galowych portretów
Velazqueza. Cała scena pomyślana została jednak jako próba przezwyciężenia
konwencji tego gatunku malarstwa: artysta pozwala patrzącemu zajrzeć za kulisy
widowiska. Obraz nie jest zamknięty, para królewska stoi właściwie poza nim.
Dochodzi do głosu raczej element przypadkowości, symetria jest także naruszona
przez trzy źródła światła. Obraz zyskuje wskutek tych zabiegów na naturalności,
która spokrewnią ów grupowy portret z wizerunkami wnętrz w duchu siedem-
nastowiecznego malarstwa holenderskiego. Postaci nie zostały jednakże roz-
mieszczone swobpdnie, przeciwnie, konstrukcja obrazu utrzymuje ścisłe pro-
porcje. Dla utrwalenia przypadkowego wrażenia zastosował artysta podział
równoważny i eurytmię, odpowiadające duchowi włoskiego malarstwa monu-
mentalnego. Dialektyczna jedność przeciwieństw spowodowała, że współcześni
nazwali ten obraz „teologią malarstwa".

Bardzo głęboka jest także koncepcja obrazu pod tytułem Prządki. Ukazana tam
została scena pracy w wytwórni gobelinów. Kobiety w warsztacie muskularnymi
rękami nawijają wełnę na szpule, przędą, dźwigają kosze; połyskuje koło obra-
cającego się kołowrotka; pomiędzy rozrzuconymi na podłodze kłębkami wełny
siedzi kot. Pomieszczenie zanurzone jest w półmroku, jedynie w niszy, w głębi
pokoju, w smudze światła widać wytworne postacie kobiece. Za tymi damami
dworu, w jasnym blasku słońca, znajdują się jeszcze dwie figury mitologiczne:
Atena przeklinająca Arachne, a jeszcze dalej w głębi — gobelin ze sceną porwa-
nia Europy, wykonaną według obrazu Tycjana.
Jak w poezji sens omawianego obrazu ujawnia się w akcji rozgrywającej się na
dwóch płaszczyznach. Nie jest to bowiem temat czysto mitologiczny, jak na
przykład Kuźnia Wulkana. Pokazując warsztat powrócił tu Velazquez w jakimś
stopniu do swego ulubionego gatunku „malarstwa scen kuchennych". Lecz nie
jest to także obraz rodzajowy w rozumieniu malarstwa holenderskiego, ponieważ
w niszy odbywa się coś, co nam umożliwia kontakt z innym już światem. Widzimy
dworskie życie eleganckich dam, za nimi dziedzinę sztuki reprezentuje gobelin,
wreszcie pomiędzy tapiserią i damami dostrzegamy jeszcze dwie postacie, których
obecność nie daje się wytłumaczyć całkowicie. Trudno nawet określić, co właś-
ciwie dzieje się w owej jasno oświetlonej niszy. Prawda tego obrazu jest poetycka.
Aluzja do legendarnej prządki umieszczona obok prządek rzeczywistych jest
całkowicie zgodna z duchem epoki. Niewątpliwie wyczuć w niej można sym-
patię artysty dla ludzi pracy, zrównanie rzemiosła ze sztuką. Jako prawdziwy artysta,
nie dążył Velazquez do formułowania tez filozoficznych, nie chciał też moralizo-

wać. Niesłuszne także byłoby poczytanie problemu światła za główny temat kom-
pozycji. Velazquez pragnął stworzyć obraz o szerokich horyzontach: wyrażając
własne doznania, chciał tez i tutaj, jak w Las Meninas, przekroczyć granice rze-
czywistości bezpośrednio dostrzegalnej. Prządki stanowią wybitne osiągnięcie
w twórczości Velazqueza nie tylko z uwagi na wspaniałą koncepcję zasadniczą,
lecz także z powodu przekonującego sposobu przedstawiania i malarskiej dosko-
nałości. Naturalność łączy się tu nierozerwalnie z nieprawdopodobieństwem.
Nie dziw, ze amorki z gobelinu zdają się trzepotać skrzydełkami w blasku słońca,
przecież także Arachne i Atena tak wyglądają, jakby wychodziły z owej tkaniny —
gotowe, niczym aktorzy z commedia dell'arte, przejść do pomieszczenia na
pierwszym planie. Ukazując postacie, barwy, światła i rozedrganą atmosferę
jako jedną, nierozdzielną całość, talent artysty czyni z tego obrazu prawdziwą
apoteozę malarstwa.
Prządki Velazqueza można uznać za klucz do zrozumienia całego hiszpańskiego
realizmu. Tyle na świecie piękna i radosnych barw — zdaje się mówić artysta —
lecz piękno to jest przemijające, jak promień słońca. Choć jednak tak nietrwałe,
światło interesowało twórcę przez całe życie. Udało mu się tez znaleźć drogę ku
pięknu przez prostą codzienność i zachować je na płótnie na zawsze.
Współczesny Velazquezowi Calderon, pisarz obdarzony wielką wyobraźnią,
wprowadzał niekiedy swoich bohaterów w nieprawdopodobne sytuacje, by
odsłonić przed oczami widzów tajemnicę ich istoty. W słynnym dramacie „Życie
snem" z namiętną siłą opowiada dawną arabską baśń o ubogim człowieku, któ-
remu panujący na jeden tylko dzień użyczył nieograniczonej władzy. Calderon
nawołuje ludzi do życia aktywnego, bohaterskich czynów, do wolności. Urzeka
rozległa koncepcja jego utwq/ów, potrafi bowiem najbardziej abstrakcyjne idee
przekształcać w obrazy pełne poezji, a jego wyraziście zarysowane postaci na-
kłaniają do filozoficznych rozważań. Calderon był największym poetą hiszpań-
skiego baroku.
Wśród malarzy hiszpańskich XVII wieku za najsławniejszego uchodził przez
długi czas Murillo (1618—1682). Nazywano go Rafaelem Sewilli i stawiano
wyżej od Zurbarana, sławą przyćmiewał nawet Velazqueza. Lekkie i naturalne
obrazy Murilla były zrozumiałe dla wszystkich, a jako artysta bardzo płodny, cieszył
się ogromną popularnością.
Najlepsze z dzieł Murilla to jego obrazy rodzajowe. Az po drugą połowę XVII
wieku poruszał on te same tematy, jakimi przed wyjazdem do Madrytu intereso-
wał się również Velazquez. Murillo malował uliczników, tasujących lub grających
w kości łobuziaków, nie wahał się nawet pokazać iskających się chłopaków.
Takimi scenkami wyprzedzał Murillo dziewiętnastowieczny realizm, nie posiadał
jednak ani głębi, ani siły Velazqueza. Ponadto jego warsztat jest raczej oschły
i chłodny, narracja protokolarnie niemal ścisła.
W religijnych obrazach Murilla często autor jest nie do rozpoznania. Dotyczy to
zwłaszcza prac wykonanych manierą sfumato. W tym zakresie Murilla porównać
można raczej do Guido Reniego i innych rzymskich malarzy niż do Rafaela.
Mimo kunsztownej techniki i zręcznej kompozycji wydają się te dzieła ckliwe
i nieokreślone. Odnosi się to szczególnie do często powtarzanego tematu Nie-
pokalanego Poczęcia, gdzie Marię, wznoszącą sentymentalnie oczy ku niebu,



otaczają fruwające anioły i skłębione obłoki. W obrazach swoich Murillo posłu-
giwał się zużytymi juz „kliszami" religijnego malarstwa barokowego, a zmięk-
czając kontury nie osiągał malowniczości Velazqueza. Bawiący się chłopcy
z Sewilli o pyzatych buziach przypominają niekiedy u Murilla igrających z baran-
kiem Chrystusa i Jana w dziecięcym wieku: żywe doznania uszminkował tu
malarz według ogólnie obowiązującego pojęcia piękna. To wszystko sprawiło,
iz Murillo stał się w Sewilli ostoją malarstwa akademickiego.
Do architektury hiszpańskiej u schyłku XVII wieku barok przeniknął jeszcze sil-
niej niz do malarstwa. Wiele kształtów i typów kościołów bezpośrednio przenie-
siono z Włoch do Hiszpanii. We Włoszech jednakże rozwój architektury baro-
kowej opierał się na klasycznym porządku kolumnowym, natomiast w Hiszpanii
,,bezozdobowy styl" Herrery trwał stosunkowo krótko. Architektura hiszpań-
skiego baroku przejawia się głównie w kształtach bogatych, bujnych i przesad-
nie ozdobnych. Na miejsce dawnych ołtarzowych retabulów stawiano w kościo-
łach obecnie skomplikowane konstrukcje, tak zwane transparentes, składające
się z licznych rzeźbionych elementów z grupami figur świętych, oświetlonymi
promieniami przenikającymi przez chmury. Ten kierunek sztuki hiszpańskiej
nosi nazwę swego założyciela Churriguery (1650—1723). Płaskorzeźba zdobiąca
portal Casa de dos Aguas w Walencji tworzy przedziwny splot figur, motywów
roślinnych i przeszywających je promieni. Zakrystia w Granadzie (1727—1764)
migoce od złota i skomplikowanych ornamentów, dzielących filary niemal tak,
jak w stylu mauretańskim. Hiszpańskie zabytki z epoki baroku, zdumiewające
wprawdzie śmiałością ujęcia i przepychem wykonania, przejawiają jednak
cechy dekadencji.

Sztuka hiszpańska wywierała w XVII wieku raczej nikły wpływ na Europę, nie-
porównanie w każdym razie słabszy niż włoska. Co prawda Terborch, odbywający
podróż do Hiszpanii, starał się w swoich maleńkich wizerunkach holenderskich
dam i kawalerów stosować niektóre zasady hiszpańskiego portretu reprezentacyj-
nego. Zamki hiszpańskie, na przykład Aranjuez ze swą lustrzaną galerią, mogły
służyć za wzór budowniczym francuskim. Także rokoko zawdzięczać może nie-
które motywy kierunkowi Churriguery. Natomiast w Nowym Świecie znaczenie
sztuki hiszpańskiej było bardzo wielkie: cała architektura meksykańska oparta
jest na wzorach hiszpańskich. Pomiędzy XVI i XVIII wiekiem Hiszpania na takie
kraje jak Francja czy Włochy wywierała wpływ nie tyle swoją sztuką, ile kulturą.
Caravaggio i Bernini — to artyści włoscy, lecz mroczny światłocień jednego
i ekstatyczne motywy drugiego bliższe są tradycji hiszpańskiej niz włoskiej.
Prawdziwe odkrycie sztuki hiszpańskiej nastąpiło w Europie dopiero w później-
szych wiekach. Cervantesa ceniono juz w XVIII wieku, Calderona czcili romantycy.
Czas wielkich plastyków hiszpańskich nadszedł jeszcze później. Zrozumienie
hiszpańskich realistów zawdzięczamy malarzom francuskim z połowy XIX wieku.
Velazqueza i jego malarstwo odkryli impresjoniści, zwłaszcza Edouard Manet.
Dostrzegali oni jednak i cenili w nim to jedynie, co zgodne było z ich własnymi
dążeniami. El Greco jeszcze dłużej czekał na uznanie. Duch sztuki hiszpańskiej
XVI i XVII stulecia nie mógł w dobie sobie współczesnej wywrzeć odpowiedniego
wpływu, przeszedł nie zauważony.

VII. SZTUKA FLAMANDZKA W XVII WIEKU

Dmijcie, o wichry, lica rozerwijcie!
Szekspir, „Król Lear"

Walka rozgorzała w połowie XVI wieku w Niderlandach przeciw hiszpańskiej
przemocy zakończyła się podziałem kraju na dwie części: prowincje północne
wywalczyły sobie niezależność i oderwały się od hiszpańskiej monarchii; pro-
wincje południowe, gdzie istniały jeszcze znaczne siły ciążące ku monarchii
i katolicyzmowi, musiały zgodzić się na ustępstwa.
Długoletnią wojnę przerwało zawieszenie broni. Mieszczaństwo flamandzkie wy-
walczyło sobie pewną swobodę działania, lecz arystokracja zachowała swe zie-
mie i przywileje, a władców Flandrii nadal wybierano spośród ulubieńców hisz-
pańskiego króla. Pozycja Kościoła katolickiego nie doznała tutaj wstrząsu, jezuici
wciąż mieli wielkie wpływy. Artystom przypadło w udziale budowanie i ozdabia-
nie luksusowych zamków o wielkich, pełnych przepychu salach i kościołów
z bogatymi ołtarzami.
W drugiej połowie XVI wieku Antwerpia stanowiła najwybitniejszy ośrodek arty-
styczny w zachodniej Europie: w mieście tym przebywało około trzystu artystów.
Pięter Bruegel Starszy opuścił miasto w samym wirze wojny wyzwoleńczej i nie-
bawem zmarł w Brukseli. Pozostawił wprawdzie uczniów i naśladowców, żaden
z nich jednak, nawet pejzażyści Bril i Momper, nie mógł się z nim mierzyć, choć
w malowanych przez nich krajobrazach dostrzegamy odblask twórczości Bruegla.
„Wielka" sztuka była w Antwerpii całkowicie opanowana przez romanistów,
gorliwych zwolenników wiedzy i nauczania, przekonanych, iz prawdziwa twór-
czość rozwijać się może tylko w kontakcie z Italią. Przyczynili się oni niemało do
przeszczepienia na grunt niderlandzki tradycji klasycznych, torowali też drogę
humanizmowi, lecz na próżno usiłowali oblec sztukę rodzimą w obce szaty.
Harmonijnie skomponowane ogromne obrazy ołtarzowe romanistów ustępują
żywością i głębią uczuć dziełom wczesnoniderlandzkim, nie osiągając także
żywego piękna wzorów włoskich. W portretach romanistów przejawia się jednak
siła witalna, malarze ci często rezygnowali ze sztuczności dworskiej reprezentacji.
Floris i Pourbus zdołali w niektórych swych portretach wyprzedzić nawet żywą
i mocną sztukę XVII wieku.
Z początkiem XVII wieku pojawił się we Flandrii malarz, którego kunszt miał
nadać sens nieurodzajnym próbom romanistów. Rubens (1577—1640) był nie
tylko największym artystą szkoły flamandzkiej, tak jak Velazquez hiszpańskiej,
lecz twórczością swą dawał także wyraz niemal wszystkim ówczesnym artystycz-
nym tendencjom flamandzkim. Ponadto wywarł również wpływ na całą sztukę
zachodniej Europy w XVII wieku. Rubens był najwybitniejszym malarzem baroku.



Życie miał bogate w wydarzenia, długie, niespokojne i aktywne: jego luksusowy
dom przypominał książęcy pałac, nie znał biedy ani żadnych wyrzeczeń. Od
dzieciństwa bliski był dworu, nie tylko w sztuce, lecz i w polityce cieszył się po-
ważaniem i zaufaniem władców, wypełniał dla nich ważne misje dyplomatyczne.
W życiu prywatnym zaznał wielu radości, lecz także wielu cierpień. W wieku
pięćdziesięciu trzech lat, po śmierci ukochanej żony, poślubił swoją daleką szes-
nastoletnią krewniaczkę, wprowadził ją do swego domu i byli bardzo szczęśliwi.
Wielekroć przemierzał Europę w najrozmaitszych kierunkach, władał siedmioma
językami, był jak na ówczesnego artystę niezwykle oczytany i wykształcony,
zbierał starożytności i obrazy, którymi bogato ozdobił swój dom. Bujne i aktywne
swe życie opisywał w listach, co prawda nigdy prawie nie wspominał w nich
0 sztuce, której przecież poświęcał najlepsze siły.
Juz od początku działalności artystycznej spotkał się Rubens z wielkim i zasłu-
żonym uznaniem. Malował dla dworów książęcych i królewskich w Mantui,
Madrycie, Paryżu, Londynie i przede wszystkim w Antwerpii. Jezuici wręcz za-
rzucali go zamówieniami na ołtarzowe obrazy do swoich kościołów. Sukcesy
te były dla artysty zachętą i dawały mu wiarę we własne siły.
Lecz bezprzykładne powodzenie Rubensa miało także ciemną stronę: mimo nie-
zmiernej twórczej aktywności nie był w stanie sprostać o własnych siłach wszyst-
kim zamówieniom swych zleceniodawców i przyczyniło się to do założenia pod
jego kierownictwem olbrzymiej pracowni. Jak w manufakturach, które podów-
czas zaczynały już górować nad drobnym rękodziełem, powstała tu jedyna w swoim
rodzaju na wielką skalę produkcja obrazów. Do tej wytwórni Rubensa garnęli
się uczniowie i pomocnicy, dopuszczenie do niej poczytywano za wielki zaszczyt.
Metoda pracy była tam specyficzna: zleceniodawca mianowicie poddawał te-
mat, mistrz wykonywał szkic, a realizację obrazu pozostawiano czeladnikom.
Z pracowni Rubensa wyszło niemal trzy tysiące obrazów, którym on sam ledwie
przelotnym muśnięciem pędzla nadał piętno swego geniuszu. Zresztą wiele jego
znakomitych rysunków popsuła nieudolność pomocników. Dopiero u schyłku
życia zaczął obywać się bez tej asysty i wtedy właśnie stworzył swe najlepsze,
choć niewielkiego formatu, arcydzieła.
Rubens uczył się u romanistów. Wczesne jego portrety są jeszcze nieco oschłe
1 sztywne, przypominając tym większość portretów ze schyłku XVI wieku, ale
i one świadczą o wybitnym talencie swego twórcy. Rubens odwiedził Włochy
mając dwadzieścia trzy lata i tam obudziło się w nim powołanie malarza. Ujrzał
Wenecjan i ich kolorystyczne mistrzostwo, na zawsze urzekła go sztuka Tycjana,
spodobał mu się swobodny ruch w dekoracyjnym malarstwie Correggia, a także
wyrazisty, plastyczny modelunek i realizm Caravaggia. Najważniejsze jednak,
ze we Włoszech wchłonął ducha włoskiej klasyki, że wziął tam lekcję antyku, ze
nauczył się wyczuwać proporcje i uchwycił wdzięk, jakiego nie posiadali ni-
derlandzcy romaniści. Tendencje malarstwa włoskiego do operowania wielkimi
płaszczyznami wywarły na Rubensie ogromne wrażenie: stał się w Niderlandach
pierwszym malarzem form monumentalnych.
Nie oznacza to przecież, ze Rubens zapomniał o swych niderlandzkich poprzed-
nikach. Sztuka Bruegla z jego po części śmiesznymi, po części groźnymi potwor-
kami w XVII wieku musiała wydawać się czymś w rodzaju porannego wspomnie-

nia o nocnych strachach, lecz Rubensa pociągała witalna siła bachicznych tań-
ców chłopskich i wspaniałe Brueglowe pejzaże. Nie lekceważył tez Niderlandczy-
ków z XV wieku, zwłaszcza barw na ich obrazach, choć pobożność i czystość
tamtejszych lat były na wskroś obce jego pogańskiej naturze.
W ciągu wieloletniej działalności artystycznej Rubens doskonalił i wzbogacał
swoje malarstwo. W młodości ulegał wpływom mistrzów włoskich, zwłaszcza
zwolenników Caravaggia. Jego wczesne obrazy odznaczają się wyraźnym mo-
delunkiem, pewną ociężałością form, zrównoważoną w proporcjach kompozycją
i trochę zbyt rzeczowym ujęciem tematu. W latach dwudziestych pędzel Rubensa
nabiera lekkości, w jego pracach pojawia się tez więcej ruchu. Nawet wszystkie
te niezliczone dzieła, które wyszły z jego pracowni, noszą już wyraźne znamię
dojrzałego geniuszu. W ostatnich dziesięciu latach życia malarstwo Rubensa
staje się szczególnie subtelne; mówią o tym własnoręcznie przezeń wykonane
pejzaże i niewielkie scenki mitologiczne: farby położone tu są lekko i zwiewnie,
a niezmiernie delikatne, przejrzyste odcienie wydają się płytkami emalii.
Podkreślmy jednak, iż Rubens nie zmieniał stylu tak jak liczni jego współcześni,
choćby Velazquez czy Rembrandt Juz w dziełach stworzonych w dwudziestym
piątym roku życia jasno zarysowuje się jego malarska metoda. W Podniesieniu
krzyża (1610), a zwłaszcza w Zdjęciu z krzyża (1614, katedra w Antwerpii)
widzimy, że Rubens uwolnił się od wpływów włoskich i ujawnił jako d'oskonały,
całkiem dojrzały artysta. Namiętna, poetycka natura i wielki talent pozwoliły mu
szybko znaleźć własną, osobistą formę wyrazu.
Działalność Rubensa przypada na epokę, w której żywą i swobodną twórczość
okresu renesansu zastępują teorie usiłujące wtłoczyć sztukę w ustalone pra-
widła estetycznych norm. Ale Rubens miał według określenia Fromentina „ufną
duszę artysty". Daleki od wszelkich sztucznych a wymuszonych reguł, akcepto-
wał antyczne mity, chrześcijańskie legendy i współczesne alegorie jak coś na-
prawdę istniejącego i nie ulegającego żadnej wątpliwości; z tym samym żarliwym
entuzjazmem malował sceny męczeństwa świętych, Sąd Ostateczny, opowieści
z Nowego Testamentu i Pasję Chrystusa, co bohaterów pogańskiej starożytności,
sąd Parysa, wyzwolenie Andromedy czy wreszcie alegoryczne postacie Wojny,
Ziemi lub Wody. Na wszystkich obrazach Rubensa odnajdujemy ulubione przez
niego obfite kształty, silne ruchy i podniosłe namiętności. Dawne mity rozkwitają
na tych obrazach niczym pierwsze słowa poddanego tematu w natchnionej im-
prowizacji. Sztuka Rubensa zdumiewa niewyczerpanym bogactwem, raz burzli-
wa jak morze, raz spokojna jak nurt szerokiej rzeki w dolinie. Przypomina jakąś
błogosławioną krainę, w której część drzew kwitnie jeszcze, podczas gdy inne
obciążone są juz owocem.
O Rubensie powiedzieć można, że przez całe swoje życie malował jeden jedyny
wielki epos: każdy z jego obrazów jest zaledwie jedną cząstką tego eposu, każdą
postać można by bez zastrzeżeń przenieść z jednej pracy na inną. I choć obrazy
swe malował Rubens w tak wielkich rozmiarach, ramy wydają się zbyt ciasne dla
aktywnego, namiętnego życia, które zdaje się w nich przelewać. Dlatego też
oglądając te prace nigdy nie odbieramy wrażenia spokojnej zwartości. Rubens
wyobrażał sobie świat jako złożony z dwóch warstw: w górze niebo, gdzie na
skłębionych chmurach tronują w stanie wiekuistej błogości i radości chrześcijańscy



święci na równi z pogańskimi bóstwami; w dole ziemia, gdzie ludzie wiodą swe
pracowite i spoczynku nie znające życie. W istocie jednak cały świat Rubensa
uczestniczy w tej niestrudzonej ludzkiej działalności, która jednoczy sprawy
ziemskie i niebieskie; uskrzydleni odwagą ludzie wznoszą się ku niebu, bogowie
zstępują na ziemię i mieszają się z ludzkim tłumem, wiatr pędzi skłębione chmury
przed sobą i potrząsa ciężkimi zasłonami. Wśród tego poszumu i dźwięczących
fanfar nie wystarcza już spokojnie wypowiedziane słowo ani powściągliwy gest —
toteż bohaterowie Rubensa zdają się nieustannie coś deklamować, wspierając
wzniosły patos swych słów wymownymi gestami.
W stopniu silniejszym niz inni wielcy malarze XVII wieku poszedł Rubens za
przykładem Michała Anioła. Lecz u Michała Anioła ludzie dążą ku szczytnym
celom, pragnąc zerwać pęta „niedoskonałego ziemskiego istnienia", dążą ku
wyższej wolności i pięknu i na tym właśnie polega ich tragizm. Bohaterowie
Rubensa natomiast ogarnięci są żądzą posiadania i utwierdzania samych siebie.
Ulubione tematy malarza ściśle są z tymi tendencjami związane. Malował Rzymian
porywających Sabinki, satyrów ścigających nimfy, myśliwych rzucających się
na lwy, nimfy ścigające Akteona, aniołów unoszących do nieba świętych, roz-
pustnych starców podkradających się ku Zuzannie, boginię miłości omdlewającą
w uściskach Adonisa. Nawet w obrazie Sądu Ostatecznego strącane do piekieł
ciała czepiają się siebie nawzajem, niczym wojownicy w walce z Amazonkami.
W obrazach przedstawiających triumf zwycięzcy walka ta uzyskuje pełne god-
ności rozstrzygnięcie.
Rubens uczestniczył w tak lubianych podówczas dworskich uroczystościach
i festynach, często tez komponował do nich dekoracje. W obrazach jego wiele
miejsca zajmuje temat gloryfikacji zwycięzcy, znajdował dla niego wciąż nowe
wątki, ukazując już to oswobodziciela Andromedy Perseusza, wieńczonego
przez Victorię, juz to chrześcijańskiego męczennika, wzlatującego do nieba w oto-
czeniu rzeszy aniołów, juz to słynne osobistości współczesne, jak Henryka IV'
i jego małżonkę, Marię de Medici.
Charakteryzując malarstwo artystów włoskich możemy obrazy ich porównać
do sceny, na której swobodnie się poruszają działające osoby. Malowidła Ru-
bensa spokrewnione są raczej z herbami, których postacie przedstawiają pewne
określone pojęcia i wartości. Tendencja ta przejawia się choćby w sposobie
ukazania oswobodzenia Andromedy. W szkicu berlińskim scena ta jest rodzajo-
wą idyllą: koń się pasie, amorki się bawią, Perseusz zbliża się do dziewczyny
i usiłuje wyzwolić ją z więzów. Natomiast w bardzo dla Rubensa znamiennym
obrazie (Ermitaż) akcja przemienia się w triumf, który trwa poza granicami prze-
strzeni i czasu. Każda postać przekształca się tu w alegorię: Andromeda jest
uosobieniem kobiecości, Perseusz symbolizuje męstwo i wielkoduszność, a koń
staje się tutaj szlachetnym rumakiem bohatera. Artysta nie tylko to wszystko
obmyślił, ale tak właśnie zobaczył i ukazał.
Wśród dzieł Rubensa znajduje się wiele obrazów ołtarzowych. Ten typ malar-
stwa rozwijał się juz we Włoszech, lecz dopiero dzięki Rubensowi uzyskał osta-
teczną formę. Do jego najlepszych obrazów ołtarzowych należą wczesne prace
znajdujące się w katedrze w Antwerpii: Zdjęcie z krzyża. Podniesienie krzyża
oraz Wniebowzięcie Marii (1626), a ponadto Pokłon Trzech Króli (1624), po-

chodzący z późniejszego okresu (Muzeum w Antwerpii). Mały, własnoręczny
szkic Rubensa do obrazu ołtarzowego w kościele Augustianów w Antwerpii daje
nam niemal lepsze wyobrażenie o artystycznej koncepcji i mistrzowskim malar-
stwie swego twórcy niz sam obraz, wykonany przy współudziale czeladników.
Obrazy ołtarzowe w okresie baroku nie były przedmiotami kultu we właściwym
znaczeniu tego słowa, jak na przykład święte obrazy w średniowiecznych ko-
ściołach; nie ukazywały tez raju na ziemi, jak malowidła na ołtarzach z epoki
renesansu. Porywczy ruch przenikający ołtarzowe obrazy Rubensa wyrażać ma
wznoszenie się ludzi ponad ziemską doczesność ku sprawom niebiańskim i du-
chowym. Za przykładem Tycjana i Veronesa Rubens chętnie grupuje ludzi na
schodach lub rozmieszcza szeregiem, niczym perły na sznurze. W ten sposób
prowadzi spojrzenie widza od figur na pierwszym planie, odwróconych plecami
lub zwracających uwagę jakimś gestem, poprzez postaci środkowe ku głównym,
potem zaś wiedzie je drogą utworzoną ze światła, draperii czy chmur i w ślad
za wskazującym ruchem świętych dalej jeszcze, w samą głąb obrazu i wzwyż, ku
niebu. Sztuka Północy, gdzie przeważały na ogół małe, intymne obrazy, nie znała
az do XVII wieku takich obrazów ołtarzowych, przypominających publiczną uro-
czystość odprawianą na placu triumfalnym. U Rubensa tendencja ta ukształtowała
się zapewne pod wpływem Włoch, lecz nadawał on swojemu malarstwu tyle
namiętnego wyrazu i siły, ze nawet Tintoretto wydaje się od niego spokojniejszy
i bardziej zrównoważony.
We wspomnianym juz szkicu Rubensa dostrzec można, jak ludzki tłum przenika
rozedrgany, falisty ruch. On to sprawił, ze biskup podniósł rękę z pastorałem, on
nadał skrajowi jego szaty miękkie zaokrąglenie, odchylił tez nagie ciało Sebastiana
ku rycerzowi — Jerzemu, który nogę postawił na smoku. Także w wygiętej szyi
smoka widać echo owego ruchu, kontynuowanego w postaciach rozmawiających
ze sobą kobiet. Spokojniejszy jest jedynie zatopiony w myślach apostoł na kra-
wędzi obrazu. Jeden aniołek podaje coś dziecku, dwa inne, wychodzące z głębi
obrazu, podprowadzają psa, aniołowie z wieńcami w rękach zstępują z nieba.
Różnorodnym gestom w tej kompozycji odpowiada przemienne występowanie
jasnych i ciemnych barwnych plam. Habit mnicha i płaszcz Marii to plamy na
tym obrazie najgęstsze, dołączają się do nich cienie za postaciami biskupa, ko-
biet i obok kolumny. Najjaśniej natomiast rozbłyska ciało Sebastiana. Całość
zamyka pełna światła przestrzeń za kolumną. Pośrednie tony tworzą pomiędzy
tymi ciemnymi i świetlistymi barwami kolorową, żywą girlandę.
Rubens wywarł jednak zasadniczy wpływ nie tylko na kościelne, lecz także i na
historyczne malarstwo swojej epoki. W tej dziedzinie można uważać go za za-
łożyciela całego kierunku, jaki rozpowszechnił się w XVII i XVIII wieku w zachod-
niej Europie. Sam dał przykłady takiego malarstwa w serii obrazów z życia kró-
lowej francuskiej Marii de Medici, wykonanych dla galerii pałacu Luksemburskiego
w Paryżu.
Historię traktował Rubens przede wszystkim jako pochwalną pieśń ku czci
politycznej i militarnej działalności swych bohaterów. Nikt tak jak on nie wysła-
wiał dotąd w sztuce zachodnioeuropejskiej społecznego posłannictwa i odwagi
ludzi w formach równie wspaniałych i wyrazistych. Wybierając nieomylnie naj-
istotniejsze i najświetniejsze momenty z życia tych, których pragnął wywyz-



szyć — umieszczał je na tle świetnej architektury, otaczał odpowiednimi de-
koracjami i przydawał ponadto postaciom historycznym alegorie w osobach
antycznych bogów lub cnót. Historyczne malarstwo Rubensa sprawia podobnie
wspaniałe wrażenie, co historyczne kroniki Szekspira. Jako świadek narodzin
absolutyzmu w różnych krajach zachodniej Europy, już w początkach XVII wieku
ucieleśniało malarstwo Rubensa idee państwowe, które próżno usiłowali wyrazić
francuscy twórcy z końca tegoż stulecia, czyli z okresu pełnego rozkwitu abso-
lutyzmu francuskiego.
Trzonem budowy obrazu jest zazwyczaj u Rubensa jakiś wyrazisty wzór lub —
jak to określał Delacroix — arabeska. Rozpoznajemy ją nawet wówczas, gdy
wykonana została przez uczniów według szkicu artysty. Również i postaci włą-
czone są do wzoru, ale łatwo je z niego wydzielić, ponieważ widz, nawet jeśli
owym wzorem się cieszył, już na pierwszy rzut oka odczytuje poszczególne obiekty
i nigdy nie traci ich z oczu. Takim ujmowaniem kompozycji obrazu różnił się
Rubens w istotny sposób od tych Włochów, którzy od Giotta zaczynając, nawet
w najbardziej skomplikowanych scenach lub w obrazach zanurzonych w pół-
mroku usiłują przede wszystkim wesprzeć oko widza: powinien on dostrzec
bryłowatość postaci i rozmieszczenie ich w przestrzeni. Nader trudno opisać
w słowach arabeski Rubensa — raczej już objaśnić je można za pomocą sylwetek
i kresek. W Opłakiwaniu Chrystusa (1614, Wiedeń) arabeskę tworzy umiesz-
czona ukośnie jasna plama. Na obrazie Wenus i Adonis (1614, Ermitaż), malo-
wanym przez pomocników, arabeska ma kształt piramidy stojącej na wierzchołku
0 falistej linii podstawy. W Cierniem koronowaniu Tycjana rzucają się natych-
miast w oczy stosunki zachodzące pomiędzy postaciami oraz ich gesty, mimo
iz światłocień nieco to utrudnia. Natomiast w Porwaniu córek Leukipa Rubensa
cała grupa, cały ów kłąb ciał, wydaje się w pierwszej chwili jakimś fantastycznym,
wieloczłonowym tworem, mimo iz obie kobiety, postacie uwodzicieli i konie
przedstawione zostały absolutnie prawidłowo z anatomicznego punktu widzenia.
Widzimy jasnoróżowe sylwety kobiet na tle brunatnych ciał mężczyzn, ciemne
łby końskie na tle jaśniejszego nieba o oświetlonych chmurach. Nie należy po-
czytywać Rubensowi za błąd, ze z ciał utworzył zawikłany wzór. W tym właśnie
tkwi szczególna siły wyrazu. Ciała kobiece odpowiadają sobie w ruchach, nawet
zdają się ze sobą stapiać. Kompozycję całej grupy zamyka po lewej kontur brązo-
wego konia, po prawej zaś kończy się ona poszarpaną linią zarysu spłoszonego
siwka.
Opisana metoda Rubensa stanowi o specyfice wielu jego obrazów. Nie wystąpiła
ona jednak u niego od początku. Pierwotnie cechowało go zamiłowanie do wy-
razistej, plastycznej formy, którą osłabił dopiero po osiągnięciu artystycznej dojrza-
łości. Punktów wyjścia tej metody szukać należy w malarstwie niderlandzkim
z XV wieku, w fantastyce Boscha i groteskach Bruegla. Rubens jednak przyjął
klasyczną formę obrazowania, a przy tym ludzie jego są tak pełni życia, namiętności
1 ruchu, że podobnych nie spotykamy ani w antyku, ani tez u Włochów, nawet
gdy opracowywali te same tematy. Na obrazach Rubensa zdają się powstawać
przed oczami widza ludziom podobne istoty, pełne żywiołowej siły, z której wy-
rosły.
Zasada ta jest charakterystyczna nie tylko dla malarstwa Rubensa, lecz i dla całego

jego światopoglądu. Tylko dzięki niej mógł wyrażać w swej sztuce w tak pełny
j dobitny sposób przekonanie o niespożytej ludzkiej energii i wiecznej dynamice
życia. I na zawsze pozostał wierny temu poglądowi.
Rubens ukształtował sobie wcześnie własny, bezsprzecznie indywidualny war-
sztat artystycznej wypowiedzi. Na obrazach jego wyraźniej niż u wielu innych
wielkich malarzy rozpoznać można stale powracające motywy i zabiegi, powta-
rzane niemal we wszystkich dziełach jego dojrzałego okresu twórczego. Szeroko
wykorzystywał wymowę ludzkich gestów: rozpostarte ramiona oznaczają zachwyt,
oczy zwrócone wzwyż — wezwanie najwyższych mocy, wyciągnięta ręka to-
warzyszy przemowie, dłoń położona na sercu świadczy o podnieceniu, ręce
skrzyżowane na piersi są oznaką pokornego wzruszenia. Ruch płaszczy i chmur
podkreśla gesty postaci i wzmacnia ich wymowę.
Rubens opanował doskonale środki malarskiego oratorstwa. W niezrównany
sposób operuje efektownym kontrastem, lubi przeciwstawiać oślepiającej bieli
aksamitną czerń, pięknu — brzydotę, lśniącemu i nagiemu ciału kobiecemu —
kosmate futro (Portret Heleny Fourment w futrze, ok. 1638, Wiedeń). Znał także
siłę przekonujących powtórzeń: w jego madryckich Bachanaliach (1638—1640)
powtarza się jeden tylko i nieco już natrętny gest wyciągniętych ramion nimf
i satyrów. Rzadko umiał powstrzymać się od przesady: siłę swych bohaterów,
zachwycenie świętych, zuchwałą lubieżność sylenów wzmagał do ostatecznych
granic. Nieobce jednak było mu również działanie niedopowiedzeń, za pomocą
kilku skłębionych chmur potrafił ukazać niebo. Artysta ten nigdy nie wyrażał się
w krótkich, jasno sformułowanych zdaniach: kompozycje jego przypominają
kunsztownie budowane okresy o licznych członach podrzędnych, gdzie jedno
wywodzi się z drugiego w sposób dla umysłu urzekający. W pracach zrealizo-
wanych przez uczniów Rubensa wiedzie to do pustego i męczącego kraso-
mówstwa, tam jednak, gdzie mistrz tworzył sam, język ów brzmi bardzo poetycko.
Nawet tam, gdzie Rubens posługiwał się znanymi alegoriami, umiał także — jak
Szekspir — ożywić je pełnią temperamentu i kolorytu.
Wielki talent Rubensa wyraża się nie tylko w dziełach monumentalnych, ale rów-
nież w utworach małych, przede wszystkim w rysunkach. Są to studia z natury
albo szkice obrazów. Rubens rzadko wykonywał je tak, aby dawały wrażenie
czegoś już skończonego, zawsze jednak wyczuwa się jego osobowość w swobod-
nej, szerokiej kresce. W szkicu do autoportretu (Luwr) wyraźniej jeszcze widać
silny ruch krzyżujących się linii niz na samym obrazie (1638—1640, Wiedeń),
choć karta wydaje się przejrzysta, nie przeładowana. W rysunku przedstawiającym
dziecko widzimy pierwsze, niepewne jeszcze kroki małej dziewczynki: jej zdąża-
nie naprzód, widoczne w wyciągniętych rączkach i na pół otwartej buzi, ukazane
zostało niesłychanie żywo. Studium do Podniesienia krzyża oddaje nie tylko nagie
ciało modela, lecz także gest bohaterów, który staje się dominantą obrazu.
Mistrzostwo Rubensa uwydatnia się w pełni w jego własnych, niewielkich obraz-
kach. Nie należy przypuszczać, że wspaniałe osiągnięcia malarza były dziełem
szczęśliwego przypadku. Rubens w pełni opanował technikę klasycznego ma-
larstwa, Fromentin dostrzegł u niego „spokojne i na wiedzy oparte władanie za-
skakującym efektem". Miał własny system malowania, równie logiczny jak system
kontrapunktu.



Mimo iż w młodości Rubens jak i inni jemu współcześni ulegał wpływom Cara-
vaggia, jął on później, szczególnie w zakresie techniki malowania, wyzwalać się
spod tego wpływu Caravaggioniści malowali na tle ciemnym, Rubens — jak
dawni Niderlandczycy — na gruncie białym albo czerwonym, na który nanosił
rysunek i lekko zaznaczał cienie. Barwa poszczególnych przedmiotów oddawana
była za pomocą warstwy gęstej farby, przez którą jednak tu i ówdzie przeświecał
grunt. Na główną warstwę tak zwanych farb cielistych kładł warstwę przejrzystą,
tak zwany laserunek. Ostatnimi dotknięciami pędzla rozmieszczał wreszcie
w najjaśniejszych miejscach obrazu liczne światła. Zaleta owego systemu malo-
wania polegała na tym, ze artysta dzięki niemu mógł odtwarzać i ukazywać nie
tylko powierzchnię, lecz także strukturę poszczególnych obiektów. Przy takiej
metodzie przedmioty wydają się niezwykle plastyczne, a płaszczyzna obrazu
uzyskuje głębię. Jednocześnie promienie światła, przenikające przejrzystą warstwę
farby, odbite zostają od utrzymanego w delikatnych barwach gruntu. Są tu ślady
tradycji malowania na szkle i wczesnego niderlandzkiego malarstwa olejnego,
wzbogacone artystycznymi doświadczeniami XVII wieku. Owa technika malarska
sprawiła, że Rubens stał się jednym z największych kolorystów świata. „Trzeba
zobaczyć — pisze Fromentin o malarstwie Rubensa — jak to wszystko żyje, po-
rusza się, działa, zmienia barwę, rozprasza się, splata z tłem, rozbiega, spływa
w barwne plamy, śmiało sobie miejsca szuka i na nim trwa".
Na obrazie Rubensa Perseusz uwalnia Andromedę (1615—1620, Ermitaż)
nagie ciało Andromedy, utrzymane w przejrzystych, różowych tonach i niebieska-
wych cieniach, wydaje się samo promieniować światłem, przenikającym zarówno
jej złotem połyskujące włosy, jak i jej płaszcz. Różowe refleksy padają jak iskry
na amorki otaczające Andromedę, lśnią na połyskliwej zbroi Perseusza, na czer-
wonym jego płaszczu i matowo odbijają się w lisiorudych plamach srokatego
konia. Barwa ma tutaj znaczenie symboliczne, czerwień jest bowiem kolorem
bohatera i zwycięzcy, natomiast ład i rytm w występowaniu na przemian tonów
różowych i błękitnych odpowiadają naturalnej potrzebie wzroku, domagającego
się barw uzupełniających. Bachanalie (1615—1620, Moskwa), z tłumem pija-
nych satyrów i menad, z czekoladowobrunatną Murzynką i karzełkami ssącymi
matczyną pierś, są w kolorycie powściągliwsze, lecz odcienie lekko i przejrzyście
naniesionych farb i falisty rytm, ogarniający całą kompozycję, przekształcają od-
rażającą brzydotę postaci w coś nader pięknego i wzniosłego. Na różowych cia-
łach lezą błękitne cienie i czerwone refleksy, które miękko przechodzą w mate-
riały malowane czerwonym lakiem. Harmonia barw utrzymuje obraz we właści-
wych proporcjach.
We wszystkich obrazach Rubensa widać lekkie jak tchnienie, swobodne pro-
wadzenie pędzla, miejscami energiczne, miejscami ledwo zaznaczone przelotnym
muśnięciem; dzięki niemu wibruje cała powierzchnia obrazu i uzyskuje niezrów-
naną świeżość.
Rubens był zbyt porywczy, zbyt niecierpliwy, aby długo i spokojnie przypatry-
wać się swym modelom, a pragnąc usilnie odzwierciedlać w sztuce własną oso-
bowość, nie studiował dogłębnie wszystkich cech swoich modeli. Dlatego nie
okazał się w portretach wnikliwym psychologiem. Na obrazach jego powtarza
się zawsze ten sam typ kobiety —jasnowłosa piękność o ciemnych, połyskliwych

oczach, zmysłowych ustach i obfitych kształtach. Opisaną postać odtwarzał
Rubens w licznych portretach swojej drugiej żony, Heleny Fourment, lecz typ ten
ukształtował się w malarstwie artysty znacznie wcześniej, zanim jeszcze Helena
Fourment pojawiła się w jego życiu. Ulubiony rodzaj kobiecej urody miał także
przed oczami malując zarówno boginie i nimfy, jak Pannę Marię i święte niewiasty.
Podobnych rysów doszukiwał się także w twarzach pozujących mu artystokratek.
Rubens był artystą tak namiętnie przywiązanym do życia we wszelkich jego prze-
jawach, że po prostu nie mógł zrezygnować z malowania portretów. W historii
malarstwa portretowego zajmuje zaszczytne miejsce poprzednika Velazqueza.
Po manierystach jako pierwszy zdołał przywrócić portretowi całą pełnię życia,
która znamionowała wizerunki renesansowe. Człowiek na jego obrazach stał
się znów swobodny, obdarzony siłą przeżyć zmysłowych i intelektualnych.
Wzbogacił tez Rubens malarstwo portretowe, ukazując osobowość modela w cało-
kształcie skomplikowanych powiązań społecznych. Jego widzenie ludzi było
w pewien sposób nowe, więc dzięki temu stworzył także nowy typ portretu.
Chętnie również malował portrety arystokratów, akcentując ich butną pychę,
a jako najważniejsze środki charakteryzacji występują u niego często bogate szaty
i luksusowe wnętrza, oszczędnie zaznaczone jedną kolumną lub ciężką, aksamitną
portierą: także i na tych podstawach zdołał stworzyć wiele znakomitych dzieł.
Na autoportrecie (1638—1640, Wiedeń) przedstawił się w roli eleganckiego
dworzanina o specyficznym skłonie głowy i odrobinę aroganckim spojrzeniu.
Zwraca uwagę perspektywiczny skrót kapelusza o szerokich kresach i biały koł-
nierz. Portret Hendrika van Thulden (1615—1616, Monachium), choć uroczyście
upozowany, przedstawia spokojną i pełną godności postać humanisty. Wizeru-
nek sędziwego M. Yrrseliusa (ok. 1630, Kopenhaga), z rękami złożonymi do
modlitwy, przepaja taka sama pobożność, jaka przenikała dawne portrety nider-
landzkie.
Helena Fourment należy do najlepszych portretów Rubensa. Jasna sylwetka
modelki odcina się od nieba, a wskutek niskiego horyzontu wydaje się majesta-
tyczna. Ubrana jest w szerokoskrzydły kapelusz z wstążką i piórem, koronkowy
kołnierz, wspaniałą suknię o bufiastych ozdobnych rękawach z ciężką, podobną do
krynoliny, spódnicą. W ręku trzyma wachlarz ze strusich piór. W obrazie tym do-
skonale została oddana puszystość piór, przejrzystość koronek i połyskliwość
ciasno przylegającego do ciała jedwabiu. Zewnętrzne cechy odzieży ujęte tu
jednak zostały w poetycką formę. Rubens, który za młodu starannie odrysowywał
różne szczegóły odzieży jak samoistne przedmioty, tutaj ukazał je raczej w po-
łączeniu: figura młodej kobiety zdaje się rozkwitać dzięki wspaniałości sukni,
obfitość rękawów zdaje się wywodzić z pełnych kształtów postaci, pióra stapiają
się z lekkimi włosami, znajdując ponadto echo w skłębionych chmurach w tle
obrazu; wstążki utrzymane są w tym samym tonie, co koralowe wargi kobiety,
spadający w kaskadach jedwab nadaje jej figurze ruch i siłę, mimo iż stoi ona
spokojnie. Portret oparty jest na odcieniach błękitu, fioletu i karmazynowej czer-
wieni; ciemna suknia efektownie podkreśla delikatną rózowość skóry, jak świe-
tlista aureola otaczają postać białe koronki i pióra. Czarny kapelusz stanowi silny,
ciemny akcent, a jasna czerwień wstążki u kapelusza odbija się słabym echem
w barwach rękawów.



Malowaniem pejzażów zajmował się Rubens głównie w ostatnich latach swego
życia. Dojrzały wskutek życiowych doświadczeń, wyrażał w owych obrazach
całą pełnię swego afirmującego życie światopoglądu. W kompozycjach figural-
nych wiele zawdzięczał Włochom, w pejzażach jednak szedł za tradycją rodzimą.
Lecz podczas gdy pejzaże Brila o starannych i oschłych, nadmiernie przeryso-
wanych szczegółach przypominają zielniki, u Rubensa wszystkie rośliny żyją,
wypełniają się sokami, jakby wstawiono je do wody. Nawet malując pejzażowe
idylle przejawia tę samą siłę ducha, co w obrazach mitologicznych i portretach.
Góry i pagórki Rubensa wyglądają jak erupcje sił twórczych spokojnie drzemiących
w ziemi, jak skamieniały oddech świata, który odbija się również w nabrzmiałych
i kłębiących się chmurach. Na górach wyrastają ku niebu szeroko rozgałęzione
drzewa, ich liście porusza szumiący nad nimi wiatr. Opierając się wiatrowi, jakby
same były żywe, na wszystkie strony wyciągają swe ciężkie konary. Pnie ich są
silne, nagie korzenie splątane i niczym pazury mocno wczepione w ziemię. Ru-
bens tworzył swoje pejzaże z wielkiej masy farb, z grubsza jedynie zaznaczając
bryły i kolejno po sobie następujące płaszczyzny. Takie traktowanie formy po-
zwalało mu odsłaniać w pejzażach pierwotne siły natury. Krowy przy wodopoju
na krajobrazach Rubensa mają wzniosłość świętej trzody Apollina, którą spotkali
Odys i jego towarzysze.

Rozpiętością, zasięgiem i głęboką treścią swoich dzieł przewyższał Rubens znacz-
nie wszystkich innych flamandzkich malarzy swojej epoki — ale każdy z jego
współczesnych i uczniów zetknął się z jedną przynajmniej dziedziną jego różno-
rodnej twórczości. Jordaens (1593—1678) był zaledwie szesnaście lat młodszy
od Rubensa; obydwaj zaczęli naukę u tego samego mistrza, ich życie przebiegało
jednak inaczej: Rubens był artystą o światowym znaczeniu, natomiast Jordaens
nigdy nie opuścił Antwerpii, nie był entuzjastą Italii ani form klasycznych. Ma-
larstwo związane z kręgiem Caravaggia pozostawiło w jego twórczości głębokie
ślady. Zdumiewa, jak mimo bliskości artysty tej miary co Rubens zdołał Jordaens
zachować własną samodzielność i nie ulec jego wpływom. Było to możliwe dla-
tego, ze wyrażał jeden tylko aspekt sztuki flamandzkiej: jej zamiłowanie do spraw
zwyczajnych, zmysłowych i ziemskich.
Jordaens wielekroć powtarzał dwa ulubione tematy: Święto króla fasolowego
oraz Satyr u chłopów. W obrazach tych oddawał przede wszystkim życie nider-
landzkiego ludu — dostojne i subtelne, epikurejskie uciechy sławione przez
Tycjana lub Rubensa bynajmniej go nie interesowały. Święto króla fasolowego —
to apoteoza łakomstwa i opilstwa, artysta przedstawia tu dzikie sceny bezgranicz-
nego obżarstwa, z jakim mogą się równać jedynie uczty bohaterów Homera lub
Rabelaisowskiego Gargantui. Ludzie w najrozmaitszym wieku cisną się wokół
stołu: ustrojony w wieniec starzec podnosi puchar i wznosi toast wilgotnymi war-
gami, wśród afirmującego ryku schrypniętych kompanów. Tęga piękność na-
kłania młodą dziewczynę do kielicha, podczas gdy inny swawolny pijak sięga jej
za dekolt. Wszyscy krzyczą na wyścigi, nikt nie zwraca uwagi na dziecko, które
siusia na psa. Jordaens ukazał w swoim malarstwie całą tkwiącą w człowieku
zmysłowość, lecz także całą brutalność i zwierzęcość. Hulacy Velazqueza wydają
się obok pijusów Jordaensa rozsądni, dzielni i sprytni. Przy tym jednak Święto
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króla fasolowego Jordaensa ma siłę wręcz monumentalną, a kompozycją przy-
pomina jego obrazy ołtarzowe, jak na przykład Adorację Trzech Króli lub Oczyszcze-
nie Marii, z chłopami przynoszącymi w darze owoce i ryby, gdzie nawet zwierzęta
biorą udział w uroczystości.
W obrazach na temat Satyr u chłopów wprowadza nas Jordaens do chłopskiej
chaty. Przedstawia zebraną wokół stołu całą rodzinę: ojca siedzącego przed misą
i dmuchającego na łyżkę gorącej zupy, przy nim kobietę z dzieckiem, jakąś sta-
ruchę zaglądającą mu przez ramię. Niekiedy wsuwa łeb do wnętrza krowa lub
trafiają tu kury, jako poniekąd równoprawni członkowie rodziny. Wszyscy słu-
chają słów satyra, nikt się nie dziwi, że się poiawi! — według wyobrażeń Jordaensa
satyr ów ulepiony jest z tej samej gliny co chłopi, różnią go od ludzi jedynie koźle
kopytka. Velazquez przeciwstawiał chłopom i pasterzom Bachusa o białej skórze,
natomiast Jordaens łączy postać mitologiczną całkowicie z życiem prostego ludu.
Na obrazie Jordaensa Meleager i Atalanta (Antwerpia) widzimy zwyczajną dziew-
czynę z szeroką twarzą i młodego chłopa: antyczna jest jedynie nazwa obrazu.
Czterej ewangeliści (Luwr) — to czterech starych chłopów, o twarzach pomar-
szczonych jak pieczone jabłka; ubrawszy się w najlepsze płaszcze, wzięli do rąk
liturgiczne księgi, jakby chcieli współuczestniczyć w odprawianiu nabożeństwa,
lecz nie nawykli do takiej czynności, trzymają swe księgi kurczowo, ostrożnie
i niezręcznie. Talent Jordaensa w ogóle nie nadawał się do opiewania wzniosłej
piękności ludzkiego ciała. W alegorii Płodności (Bruksela) grupa kąpiących się
kobiet przedstawia widok bynajmniej nie pociągający. Poetyczny wdzięk nagości,
tak wymownie uczczony przez Rubensa, dla Jordaensa był zgoła niepojęty.
Od Rubensa zapewne nauczył się Jordaens akcentować przewodnie linie kom-
pozycji, poprzestawał zresztą głównie na przekątnych. W malarstwie jego nie
znajdziemy jednak lekkości, przestrzenności i ruchu z obrazów Rubensa. Wypeł-
nione po brzegi obrazy wyglądają jak kufry wypchane odzieżą: ludzie upodob-
niają się przez to do martwych przedmiotów, do niezdarnych kawałów mięsa lub
pękatych glinianych garnków.
Wpływ Caravaggia był na twórczość Jordaensa trwalszy niż na dzieła Rubensa,
wyraziste bryły jego postaci odcinają się od ciemnego tła. Jordaens chętnie wy-
bierał horyzont niski, wskutek czego sceny zdają się rozgrywać na wysokim po-
stumencie, a ociężałe ciała stają się jeszcze potężniejsze. Był to na pewno malarz
znakomity, choć obca mu była subtelna i przejrzysta technika Rubensa. Wolał
kleiste, gęste farby i ciepłe odcienie ziemi, a niebieskie, zielone i żółte szaty na jego
obrazach nie są połączone żadną jednolitą tonacją.
Jordaens, młodszy współczesny Rubensa, tworzył samodzielnie — podczas gdy
Snyders (1579—1657) został współpracownikiem tego wielkiego malarza. Ogra-
niczył on w zasadzie swą twórczość do martwych natur. Malował owoce, warzy-
wa, dziczyznę, ubite świnie i drób, raki, ustrzelone jelenie; rzadko tylko pomiędzy
tym wszystkim pojawia się ludzka twarz. Kontakt z Rubensem musiał wycisnąć
niezatarte piętno na twórczości artysty: nawet najpospolitsze przedmioty na swych
obrazach obdarzył życiem i siłą wyrazu. Zdumiewają przede wszystkim swą wiel-
kością: naturalne głowy kapusty, homary ogromne jak łabędzie. Zabite ptaki bez-
silnie zwieszają długie szyje, martwe jelenie jakby zbierały się do ostatniego skoku,
w groźnie rozwartych pyskach odyńców błyskają straszliwe szable, psy i ogary
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z wściekłością odwracają łby, gdy do tych smakowitych zdobyczy zbliża się
człowiek.
Martwe natury Snydersa, operujące przeważnie jaskrawymi, nawet krzyczącymi
barwami, skonstruowane są na silnych kontrastach śnieżnej bieli, cynobru i zie-
leni i na niespokojnym zawsze rytmie linii: ich witalna radość jest nieco hałaśli-
wa, ruch napięty do ostateczności. W rozległych pałacach flamandzkich, gdzie
wiszą martwe natury Snydersa, przesada taka była usprawiedliwiona, tworząc
niejako akompaniament do zgiełkliwego, luksusowego życia, toczącego się
w owych książęcych salach i jadalniach.
Van Dyck (1599—1641) był najwybitniejszym i najbliższym uczniem Rubensa.
W historii sztuki próżno szukać drugiego takiego przykładu, by zdolny malarz
az w tak znacznej mierze przyswoił sobie sposób malowania mistrza. Trudno so-
bie wprost wyobrazić, czym byłby van Dyck, gdyby na swojej drodze nie spotkał
Rubensa.
Van Dyck już wcześniej nadawał swym dziełom cechy indywidualne, nawet wtedy,
gdy sięgał po tematy już kilkakrotnie opracowane przez nauczyciela. Użyczał
owym obrazom więcej rysów nerwowych i ostrych, wzmacniał tez siłę wyrazu
postaci. W jego Opłakiwaniu Chrystusa (1628—1632, Berlin) więcej jest emocji
niż u Rubensa, ścigana kobieta z Zuzanny w kąpieli (ok. 1622—1623, Mona-
chium) ma wyraz bardziej spłoszony, jego Hieronim (ok. 1 620, Drezno) bardziej
jest wynędzniały od nieustannych umartwień niż krzepki starzec Rubensa (ok.
1615, Drezno).
Indywidualność van Dycka przejawia się szczególnie dobitnie w jego portretach.
W dziedzinie malarstwa portretowego doszedł do szczytu możliwości swojego
talentu, w niektórych dziełach przewyższając nawet mistrza.
Rozpoczął od portretowania flamandzkich szlachciców, których malował również
Rubens; później dtugo pracował w Genui (1621—1627). Pozowali mu tam-
tejsi arystokraci: zwłaszcza znakomicie przedstawiał ich rozpieszczone i wiotkie
damy w długich, trenami ozdobionych sukniach. Ostatnie dziesięć lat życia spę-
dził w Anglii na dworze Karola I. Również i tam malował przedstawicieli dworu
i arystokracji, ulizanych dworaków, znużonych, choć bezczynnych kawalerów
0 zwróconym do wewnątrz obojętnym spojrzeniu.
Portrety van Dycka łatwo odróżnić od obrazów Rubensa: z oczu modeli młod-
szego artysty przebłyskuje większe napięcie wewnętrznego życia. Na najlepszych
całofiguralnych portretach van Dycka postaci mężczyzn przy całej swej gracji
nie pozbawione są wyrazu majestatu. Delikatne kobiety wydają się wszechwładne
1 rozkazujące; dumna postawa młodzieńców w jedwabnych kubrakach kreuje ich
na beztroskich ulubieńców fortuny. Często cała uwaga van Dycka koncentruje
się na twarzach o subtelnych rysach, z lekko zmarszczonymi brwiami i zimnym,
nawet okrutnym spojrzeniu. W portrecie kardynała Bentivoglio (Palazzo Pitti)
artysta ostro podkreślił jego zarozumiałość, choć z drugiej strony, portretując in-
nych dostojników, często wyraźnie im schlebiał. Na wizerunkach własnych ar-
tysta przedstawia się chętnie pod postacią eleganckiego, nieco lekkomyślnego
fircyka lub malarza chorobliwie rozmarzonego i zblazowanego — rozpieszczo-
nego faworyta hojnych zleceniodawców. Typ ten, kopiowany przez późniejsze
pokolenia, znalazł naśladowców nawet w sposobie noszenia beretu.

W pierwszej połowie XVII wieku nikt chyba nie dał takiego obrazu człowieka wy-
subtelnionego intelektualnie, obdarzonego samowiedzą, spokojnego i dobrze
wychowanego, jaki spotykamy w najlepszych pracach van Dycka, a w szczegól-
ności w malowanych przez niego portretach. Lecz modelom jego przy całej ich
elegancji i arystokracji ducha brak siły, temperamentu i żywości, czyli najlepszych
cech portretów Rubensa. Van Dyck, utrzymując zawsze pełen respektu dystans
pomiędzy przedstawioną osobistością i widzem, różni się pod tym względem za-
sadniczo od stylu Halsa czy Rembrandta.
Na dworze angielskim miał van Dyck olbrzymie powodzenie. Jego zleceniodawcy
domagali się, by w najkrótszych terminach malował odpowiadające ich gustom
portrety. Trudno było oprzeć się takiej pokusie. Artysta, dla sprostania licznym
zamówieniom, pozwalał uczniom brać udział w takich realizacjach i posługiwać
się elastycznymi kukłami, na których odpowiednio drapował materiał. Wirtuozer-
ska jego technika przez pewien jeszcze czas błyskała iskrą prawdziwej sztuki,
długo też zachowywał zdolność dobierania delikatnych odcieni barw, efektow-
nego układania materiałów, wyczuwania subtelnych zestawień. Szczególnie
piękne i pełne godności są jego wizerunki dzieci. Lecz już wówczas w portretach
van Dycka wzmaga się zmanierowanie, pustka, pogoń za efektami zewnętrznymi.
Brak im prawdziwej, twórczej siły wielkich portrecistów XVII wieku.
Wystarczy porównać dwa obrazy van Dycka, aby pojąć dwa odmienne bieguny
jego twórczości. W małym portrecie malarza Snayersa dostrzegamy najlepsze
cechy jego talentu: dar obserwacji, gotowość odrzucenia kanonów portretowego
malarstwa, umiejętność przekształcenia w zwartą formę chwilowego wrażenia,
wreszcie znakomite opanowanie owej formy, przejawiające się zwłaszcza w traf-
nie obranej pozie, odwróconej w trzech czwartych głowy. Niewymuszoność tego
portretowego studium pozwala już przeczuć niektóre obrazy Degasa. W podwój-
nym portrecie samego artysty i Johna Digby, hrabiego Bristolu, naturalność ustę-
puje miejsca upozowaniu. Stosunków pomiędzy arystokratą i jego ulubieńcem
nie zabarwia nawet cień ludzkiego uczucia. Także i technika wykonania tego
obrazu jest zimna, właściwie pozbawiona cech mistrzostwa.
Niejako osobne miejsce zajmuje w sztuce flamandzkiej Brouwer (ok. 1605—1638).
Uczył się on w Holandii, w Haarlemie, ulegał wpływowi Halsa, lecz jeszcze jako
młodzieniec przeniósł się do Antwerpii. Zdobył tam zainteresowanie i zachętę
Rubensa, który w swojej kolekcji miał całą serię jego obrazów. Wczesna śmierć
uniemożliwiła pełny rozkwit tego talentu. Niewątpliwie był to wielki malarz, choć
nie zajmował się ani tak w owej epoce cenionym malarstwem religijnym i mitolo-
gicznym, ani portretowym. Tworzył jedynie małe, o tematyce chłopskiej obrazki
rodzajowe i pejzaże — sceny, które na pierwszy rzut oka wydają się komiczne
i śmieszne, lecz w których osiągnął wielką głębię treści i doskonałość wykonania.
W Antwerpii mógł Brouwer oczywiście zapoznać się z dziedzictwem Bruegla
i wiele mu zawdzięczał, lecz decydującym elementem w jego artystycznym wy-
kształceniu były własne doświadczenia. Bruegel ukazywał w swych dziełach
lud przebudzony, aktywny, gotów do powstania. Przeznaczeniem Brouwera stało
się ukazywanie ludu po odniesionej porażce, w codzienności niepozornej, ponurej
i z konieczności bezczynnej, gdzie protest przejawia się jedynie narzekaniem.
W ulubionej tematyce Brouwera znajdujemy pohulanki w małych karczmach,



rozpartych leniwie chłopów palących tytoń i grających w karty lub kości oraz
wiecznie kłócących się pijaków. Nierzadko malował wiejskie operacje, pacjentów
potwornie krzywiących się z bólu pod nożem wycinającego odciski domorosłego
chirurga. Lecz w tych powyginanych i rozczochranych postaciach odkrywał artysta
coś nader charakterystycznego, nieomal nieludzkiego. W podobny sposób Dau-

, mier znajdować będzie później przerażające i odrażające elementy w codziennym
i życiu. Ponadto Brouwerowe obrazy wykrzywionych, roztańczonych postaci

ujawniają siłę witalną nieomal na skalę bachanaliów i bitew Rubensa.
Wszystko, co Brouwer ukazał na swych obrazach, zdradza pędzel doskonałego
malarza o wielkim wyczuciu barw i rytmu. Artysta nigdy nie wdawał się w odtwa-
rzanie zbędnych szczegółów, zawsze umiał wydobyć elementy istotne. Ze swych
na pół karykaturalnych postaci konstruował żywe, ruchliwe, a przy tym ściśle
piramidalne kompozycje, których plastyczna czytelność wydaje się bardziej kla-
syczna niz w obrazach ślepo naśladujących Włochów romanistów. Dzieła Brou-
wera odznaczają się nie tylko rzadką ostrością spojrzenia, lecz także subtelną
ironią. Wystarczy, gdy pokaże, jak jednemu z grających w karty wysoki kapelusz
przekrzywił się na głowie, a już wszystkie postaci uzyskują wygląd marionetkowy
i przedmioty wymykają się spod ludzkiej władzy. Zanurzone w półmroku obrazki
Brouwera utrzymane są zazwyczaj w ciepłym, złocistobrunatnym tonie, ożywio-
nym subtelnie stonowanymi plamami czerwieni i błękitu.
Niektóre pejzaże Brouwera malowane są tak szerokimi i pełnymi wigoru pociąg-
nięciami pędzla, na jakie w XVII wieku pozwolili sobie jeszcze tylko Hals i Velaz-
quez. W nastroju pejzaże te nie różnią się od scen rodzajowych. Przyroda tak w nich
została pokazana, jak ją widzi znużony uciechami karczemnymi widz, gdy wieczo-
rem wraca do domu: niebo pokryte ponurymi chmurami, samotny księżyc, groźny
mrok pod koronami drzew. Brouwer był pierwszym artystą, który podkreślił
poetyckie przeżywanie krajobrazu.

Na pierwszy rzut oka ze względu na swoje tematy wydaje się Brouwer podobny
do współczesnych: Holendra — van Ostade i Flamandczyka — Teniersa młod-
szego. Lecz van Ostade jest zazwyczaj w swoich rodzajowych obrazach mdły,
rozgadany, niekiedy sentymentalny. Nigdy nie zdołał osiągnąć powagi sądu ani
subtelności wyrazu Brouwera. Teniers, który przeżył Brouwera i został malarzem
dworskim, przeniósł do swych chłopskich scen typy wzięte z kompozycji akade-
mickich, niszcząc w ten sposób świeżość i żywość malarstwa rodzajowego.
Brouwer przewyższał van Ostade i Teniersa jako obserwator życia i jako malarz.

Klęska poniesiona przez ruch wyzwoleńczy w południowych Niderlandach nie
mogła zahamować wzrostu kultury miejskiej ani ekonomicznego rozwoju kraju,
doprowadziła jednak do tego, że kontakty Włochów z Flandrią stały się silniejsze
niz z pozostałymi krajami środkowej Europy. We Flandrii budowano w XVII wieku
kościoły jezuickie na wzór rzymskiego kościoła II Gesu. Barok włoski, przeniesiony
na grunt Flandrii, wyraźnie ujawnił swój kosmopolityczny charakter. Cała szkoła
flamandzka nie osiągnęłaby wprawdzie tak wielkiego znaczenia, gdyby nie
istniał Rubens, lecz i on z kolei nie stałby się Rubensem, gdyby nie był poznał
klasycznej kultury Włoch. Harmonijna forma, która w XVII wieku coraz bardziej
w Italii kostniała, uzyskała dzięki flamandzkiej uczuciowości pulsujące życie, ruch,

światło i na wskroś nową barwę. Rubens, użyczając antycznym bogom i bogi-
niom postaci swoich rodaków, nadawał im przez to nową i żywą treść, jakiej nie
znali artyści włoskiego renesansu. Szkoły północna i południowa, które pokole-
niu Michała Anioła wydawały się jeszcze nieprzejednane w swej wrogości,
w XVII wieku zlały się we Flandrii w jedną niepodzielną całość. W przeciwieństwie
do hiszpańskiego siedemnastowiecznego realizmu i jego wszystkich skrajności
realizm flamandzki szybko wykształcił klarowne środki wyrazu, we wszystkim,
co żywe, uznał piękno i dostrzegł w ciele ducha.
Rubens przejął i rozwinął wiele dziedzin sztuki barokowej, ale pamiętać trzeba, ze
spośród wszystkich szkół europejskich XVII wieku sztuka flamandzka najpełniej
zachowała tradycje renesansowe. Rubens był jednym z ostatnich zachodnio-
europejskich artystów i humanistów, któremu dane było spędzić życie w pełni
szczęścia i harmonii. Twórczość jego niesie radość, jak zajmująca rozrywka, jak
beztroska zabawa. W XVII stuleciu nie znajdziemy sztuki równie witalnej i pogod-
nej ani w Hiszpanii, ani w Holandii, ani we Francji, ani nawet we Włoszech.
Wpływ szkoły flamandzkiej, a zwłaszcza Rubensa, był bardzo znaczny, mimo iz
jego następcy szukali i znajdowali w dorobku mistrza tylko to, czego każdy z nich
potrzebował. W Hiszpanii widać w XVII wieku wpływ portretowego malarstwa
Rubensa, w Holandii — jego kompozycji religijnych, we Włoszech będzie to typ
obrazu ołtarzowego. W XVIII wieku Watteau czerpać zaczął z doświadczeń ko-
lorystycznych Rubensa, jego przykład dopomoże francuskiemu malarzowi
w stworzeniu stylu „galant". W Anglii malarstwo portretowe rozwijało się w opar-
ciu o tradycje Rubensa i van Dycka W XIX wieku wpływ Holendrów był silniejszy
od wpływu Flamandów. Jeden Delacroix namiętnie entuzjazmował się Ruben-
sem, jego monumentalnymi obrazami ołtarzowymi i polowaniami na lwy — przy-
znając tez z bólem, iz w nowych czasach niepodobna wypełnić wskazań, jakie
potomnym przekazała twórczość wielkiego Flamanda.



VIII. SZTUKA HOLENDERSKA W XVII WIEKU

Tkwiła w mej myśli zawsze, ból mi
sprawiała srogi,

Lecz ojca jej upadek odwiódł ją wnet
z tej drogi.

Ale nieszczęście, które jej ojcu zagroziło.
Nagle i miłość naszą na wskroś tez

odmieniło...
Jacob Cats, „Żywot czło-
wieka lat ośmdziesięciu y
dwóch (od narodzin jego
aż do śmierci. Dzieciom jego
dzieci ku wiadomości) przez
niego samego w wierszach
opisany"

Nie znajduję w przyrodzie ani piękna, ani
brzydoty, ani lądu, ani nieładu, ponieważ
rzeczy jedynie w stosunku do wyobrażeń
naszych wydają się piękne lub brzydkie.

Spinoza, Z listu do Oldenburga

W XVII wieku, gdy wszędzie w Europie zwyciężał w różnych swych formach
absolutyzm zmierzający do opanowania całego życia gospodarczego, miasta ho-
lenderskie usiłowały strzec dawnych swobód komunalnych pamiętnych dla dzia-
dów i pradziadów, wspominanych w kronikach, żyjących w tradycji pod nazwą
złotego wieku. Miasta holenderskie musiały prowadzić uciążliwą walkę z wrogami
zewnętrznymi. Holendrzy nie mieli wprawdzie wybitnych zdolności wojskowych,
przeświadczeni jednak o słusznym swym prawie, gotowi byli do największych
ofiar. Wytężając wszystkie siły, prowincje północne zdołały wywalczyć sobie nie-
zależność i utworzyły republikę federalną. Państwo niemal nie wtrącało się do
osobistego życia obywateli i ograniczało się głównie do zagadnień polityki za-
granicznej. Mały naród holenderski okazał ogromne męstwo w walce przeciw
Hiszpanii. Byli to ludzie pracowici, pilni, ceniący ład w zwyczajach i obyczaju
i odznaczający się rzadką podówczas czystością w życiu osobistym, domowym.
Normy komunalnego życia długo były jeszcze kultywowane w owym zakątku
Europy. Podróżni z innych krajów stale się dziwili, ze ministrowie holenderscy
niewiele tylko się różnią od zwykłych przedstawicieli społeczeństwa. Pewien
francuski wytworniś twierdził nawet zjadliwie, ze czuć ich śledziem.
Holendrzy zwalczali przywileje szlachty, wiele też osiągnęli w dziedzinie demo-
kratyzacji kraju: w niektórych prowincjach arystokracja zanikła niemal zupełnie.

Wraz z szybkim postępem rozwoju kapitalistycznego powstawały jednak w tym
kraju nowe społeczne różnice i przeciwieństwa. Według słów Marksa Holandia
stała się w XVII wieku wzorowym kapitalistycznym krajem Europy: tworzono tu
wielkie ośrodki handlowe, gra na giełdzie przybrała ogromne rozmiary.
W XVII wieku kapitał holenderski przeniknął do wszystkich krajów europejskich,
a holenderskie kolonie na Wschodzie stały się podstawą potęgi tego kraju. Wraz
z narastaniem kapitału rodziły się problemy istotne dla życia Holandii, odwodząc
ją od zasad, według których rozpoczął się niegdyś ruch narodowy.
Ruch ten powstał był pod hasłem „zdobycia wolności". Holendrzy w XVII wieku
nieustannie powtarzali słowo „wolność". „Bez wolności rozumu i wolności myśli —
mówił Spinoza — nie mogą rozwijać się nauki ani sztuki, te ostatnie bowiem
z pełnym sukcesem mogą być tylko opracowane przez ludzi, którzy posiadają
wolność i sąd nieuprzedzony." Oczywiście Holandia była bardzo daleka od reali-
zacji tego ideału, osiągano jednak w owym dążeniu znaczne postępy.
Dymy ze stosów inkwizycji pokrywały w XVII wieku całą Europę, lecz w Holandii
nie odbył się w owym okresie ani jeden proces czarownic. Duchowieństwo nie
miało tam wpływów decydujących, klasztory w ogóle nie istniały. Uniwersytety
holenderskie cieszyły się niezależnością, jaka w owej epoce była nie do pomyśle-
nia w jakimkolwiek innym kraju. Nic więc dziwnego, ze wielu myślicieli XVII wieku
znajdowało w Holandii azyl: między innymi Kartezjusz także żył tam długi czas.
Wszystko to jednak nie zabezpieczało kraju przed pełnymi napięć przeciwień-
stwami. Protestantyzm, zwyciężywszy, rozpadł się na poszczególne sekty. Do-
minujące stanowisko zajmowali kalwiniści (gomaryści), ich surowa religia, gło-
sząca tezę o „predestynacji", odpowiadała potrzebom mieszczaństwa w dobie
pierwotnej akumulacji. Patrycjat i intelektualiści skłaniali się raczej do nauki ar-
minianów (remonstrantów), którzy występowali przeciwko podporządkowy-
waniu człowieka przeznaczeniu. Menonici wreszcie trzymali się z dala od obu
wspomnianych kierunków: bronili osobistej wolności człowieka i odrzucali
wszelkie dogmaty. W XVII wieku Hugo Grotius rozwijał w Holandii ideę o potrze-
bie rozumnego ładu w społeczeństwie i jego prawach twierdząc, iz ład tkwi juz
w człowieku z natury. Spinoza natomiast uważał równość za naturalny stan ludz-
kości. Nauka Spinozy dopiero znacznie później uzyskać miała powszechniejsze
znaczenie. Godny uwagi jest jednak fakt, ze Spinoza właśnie w Holandii podjął
próbę wyjaśnienia świata samego w sobie, bez przyzywania na pomoc sił nadprzy-
rodzonych. Co prawda wielu myślicieli usiłowało juz przedtem tego dokonać,
lecz dopiero u Spinozy owa idea, przepełniona głęboką miłością do świata, przy-
brała zwartą formę systemu filozoficznego.
Az do XVII wieku pozycja malarskiej szkoły holenderskiej była w Niderlandach
nader skromna: odznaczała się ona nie tyle doskonałością formalną, ile raczej szcze-
rością nastroju oraz pełnym poezji stosunkiem do codzienności. Za to w wieku
XVII szkole holenderskiej przypada zaszczytne miejsce: malarstwo holenderskie
jako pierwsze w zachodniej Europie, nie opierając się na pomocy Kościoła ani
na autorytecie władzy państwowej, dojrzewa do sztuki w wielkim stylu. Siedemna-
stowieczna sztuka holenderska miała ukazać powszednie życie ludzi i ozdobić
je pełnym poezji pięknem.
Pierwsze wielkie osiągnięcia holenderskiego malarstwa dotyczą dziedziny portre-



tu. Najwybitniejszym artystą w początkach XVII wieku był Frans Hals (ok. 1580 —
—1666). O życiu jego wiemy bardzo mało: najwidoczniej był to człowiek, który
mimo wielkiego talentu najchętniej oddawał się skromnym uciechom w małych
szynkach Haarlemu. Opowiadano o nim później, źe miewał nieporozumienia z żoną,
ciągle mu z tego powodu dokuczano, a uczniowie odprowadzali go po pijatykach
do domu. Ale wybaczano mu tę lekkomyślność. Jego współobywatele chętnie
zamawiali u niego portrety i wprowadzali mu do pracowni wytwornych gości —
van Dycka i Rubensa. Widocznie cały Haarlem byt dumny ze swego artysty. Frans
Hals należał do pokolenia, które dźwigać musiało główny ciężar walki wyzwoleń-
czej. Ludzie z wczesnych portretów Halsa urzekają witalną siłą, zdrowiem i po-
godą, często są nieco zarozumiali, jeśli nie wręcz napuszeni, co jednak w lwiej
części złagodzone bywa przez dobroduszność.

Frans Hals był współczesnym Jordaensa. Zdrowa radość życia łączy ich sztukę.
Lecz Jordaens, który nawet w scenach chłopskich (Satyr u chłopów) posługi-
wał się alegorią, nie mógł się obejść bez postaci mitologicznych lub Dzieciątka
Jezus, traktując je jako pretekst do przedstawień flamandzkiej społeczności.
Hals natomiast nazywał rzeczy po imieniu. Niezdolny do finezji mitologicznych,
daleki od wszelkich rygorów wierzeń religijnych, był urodzonym portrecistą. Pra-
cował często na zamówienie, ale malował tez ludzi sobie bliskich, częstokroć
kompanów swych pijatyk, nie posiadających grosza na opłacenie miarki wina,
a tym bardziej obrazu. Hals nie pojmował malarstwa portretowego jako osobnej
dziedziny sztuki: nie istniały dla niego granice pomiędzy portretem, sceną rodza-
jową i charakterystyczną postacią pijaka, kaleki lub eleganta. Stąd właśnie wy-
wodzi się witalna siła jego sztuki.

Przed oczami Halsa przewijali się najrozmaitsi ludzie: ogarniał spojrzeniem całą
współczesną drabinę społeczną i wszystkie jej różnice, lecz poszczególne szczeble
nie były od siebie odgrodzone tak, by nie można ich było pokonać. Siadał przy
dzielnych strzelcach, którzy przy brzęku szklanic w głośnych rozmowach wspo-
minali swe zbrojne wyczyny z czasu wyzwoleńczej wojny, widywał nadętych ofi-
cerów z podkręconymi ku górze wąsami, nabierających sadła w spokojnym życiu
i przy bezpłatnym wikcie. Przed sztalugami jego zasiadali kupcy najróżniejszego
autoramentu, zaczynając od nieokrzesanych handlarzy ulicznych az po przed-
stawicieli arystokracji mieszczańskiej tak usilnie zabiegającej o honorowe urzę-
dy: prawdziwi dorobkiewicze wśród szlachty oraz ich aroganckie żony w ciasno
opiętych sukniach z brokatu.
Hals musiał czuć się szczególnie zadowolony, gdy ustawiali się przed nim roz-
weseleni goście szynków Haarlemu, jak ów swawolny gitarzysta, wygrywający
serenadę (obraz znany w kilku wariantach), zalotnie uśmiechnięta Cyganka
(Luwr) lub stara Malle Babbe przy kuflu, o uśmiechu wykrzywionym w grymas,
podobna do czarownicy przez sowę, która siedzi na jej ramieniu.
Hals mógł przyglądać się swym modelom bez uprzedzeń, co rzadko trafia się
artystom — nie dążył jednak do pogłębiania ich psychiki, do bardziej wnikliwego
ich studiowania. Pozowali mu ludzie o bogatym życiu wewnętrznym, uczeni
juryści i lekarze, lecz i w Kartezjuszu Hals ujrzał jedynie dziwaka, który mu przy-
pominał jakiegoś ptaka nocnego (kopia w Luwrze).
Podobnie jak Velazquez dostrzegał Hals w twarzy swego modela przede wszyst-

kim to, co da się ująć jednym spojrzeniem, i jak nikt inny umiał przenieść ten obraz
na płótno. Odznaczał się wielką zdolnością do obserwowania szybkich ruchów,
gestykulacji i mimiki przechodzącej w grymas lub w śmiech we wszystkich sy-
tuacjach, w których człowiek przestaje na chwilę odgrywać komedię życia.
W locie uchwycił grę twarzy śpiewaka serenady czy zarozumiały gest wspartego
pod boki tłustego Willema Croesa, czy wreszcie godny, choć odrobinę śmieszny
krok i nadętą postawę pozującego na kawalera kupca Heithuysena (Wiedeń),
który na jeszcze innym portrecie rozpiera się w fotelu ze szpicrutą w ręku (Bruk-
sela). 0 ile to tylko było możliwe, Hals pozwalał swoim modelom zachowywać
postawę niewymuszoną, w większości wypadków usadzał ich gdzie popadło
i tak wygodnie dawał im rozwalać się w fotelach, ze mamy wrażenie, jakby za
chwilę mieli się z nich ześliznąć.
Na wizerunku Malle Babbe tak celnie ukazał Hals przelotny ruch odwróconej
głowy, ze portret nabiera cech obrazu rodzajowego. Pijana starucha zdaje się
rozmawiać z mądrą sową, którą trzyma na ramieniu; ponieważ zaś stara podobna
jest do sowy, a sowa do kufla — w całym obrazie wyraźnie się uwidacznia we-
wnętrzne powiązanie tych trzech elementów. Malle Babbe przesunięta została
nieco w dół, tak iz nad nią pozostało jeszcze wiele wolnej przestrzeni. W innych
pracach Halsa model rzadko znajduje się pośrodku, przeważnie postać odcinają
ramy obrazu (w Gitarzyście po obu stronach, wskutek czego portret robi wraże-
nie fragmentu). Nie umniejszało to jednak troski Halsa o właściwą strukturę kom-
pozycji. Kufel po lewej i ptak po prawej stronie Malle Babbe oraz linia pleców sta-
ruchy nadają układowi portretu stabilność. Natomiast w Cygance chmury z tła
zdają się ukosem spiesznie przeciągać przez cały obraz, co wzmacnia ruchliwość
postaci.
Późny portret Willema Croesa zawiera ostrą charakterystykę modela, ironia artysty
staje się tu dobitniejsza, człowiek wydaje się mniej aktywny, a zewnętrzna jego
postać przypomina maskę. Sposób malowania jest tu szerszy i bardziej nerwowy,
lecz siła i porywczość młodego Fransa Halsa już tutaj osłabły.
Hals lubił najbardziej u swych modeli niewymuszone, zamaszyste, nawet gwał-
towne ruchy. Odpowiednio do tego wykonywał swoje obrazy w szaleńczym tem-
pie, nie dbając zbytnio o poprawność formalną. Zachowywał się równie swobod-
nie jak jego modele, na tym polegała istotna harmonia jego twórczości. Był jed-
nym z pierwszych artystów posługujących się swobodnymi i lekkimi pociągnię-
ciami pędzla na płótnie: pod tym względem przewyższył nawet Velazqueza,
a w każdym razie go wyprzedził. Miał własne „pismo" malarskie, po którym można
poznać każdą jego autentyczną pracę. Niechętnie prowadził pędzel „legato",
czyli tak, aby jedno pociągnięcie łączyło się i przechodziło w następne — lecz
rzucał plamy; jeden z krytyków powiedział, ze smagał pędzlem płótno. Szczególną
przyjemność sprawiał mu wysiłek mięśni, jakiego wymaga namalowanie obrazu.
Bynajmniej nie zamierzał ukrywać przed widzami, że malująca ludzka ręka prze-
jawia skłonności do specjalnych rodzajów ruchu i specjalnego rytmu. Dlatego
tez swobodną technikę Fransa Halsa uznać należy za zwycięstwo twórczej oso-
bowości artystycznej.
Mogło wydawać się współczesnym Halsa, że obrazy jego są nie dokończonymi
studiami i szkicami, godne jest jednak uwagi, jak swobodnymi ruchami pędzla



umiał wyraźnie określić plastyczną formę. W tych pozornie niedbałych pociąg-
nięciach pędzla na płótnie natychmiast rozpoznajemy przedmioty, twarze, postaci,
frędzle przy szamerunkach lub delikatne koronki. Artysta nie znosił miękko za-
okrąglonych form ani płynnych konturów, podobały mu się za to krzywo nasadzone
kapelusze, kanciaste fałdy i rozczochrane włosy i wszystkie te cechy łatwo od-
twarzał własną malarską metodą. W późniejszych okresach zdarzało się, ze po-
ciągnięcie pędzla niecałkowicie pokrywało się z zarysami danego przedmiotu,
jak gdyby przypadkowo zostało przesunięte z właściwego miejsca; mimo to
przedmiot zawsze można doskonale rozpoznać, a intensywność barwnych plam
zyskuje przez to jeszcze większą siłę.
Hals znakomicie znał się na działaniu walorów, wiedział tez, ze jednolita tonacja
nadaje obrazowi zwartość. Nie lękał się umieścić plamę czarną obok śnieżno-
białej, wokół każdej z nich bowiem kładł mnóstwo tonów pośrednich i tak łączył
je w całość. Czerń występuje u Halsa jako barwa najszlachetniejsza i najgęstsza.
W wieku dojrzałym artysta często malował portrety grupowe; jednym spojrzeniem
umiał ogarnąć hałaśliwą gromadę strzeleckiego związku, przenikający ją jak fala
ruch i wesołą atmosferę, nieodłączną przy dobrej kompanii (Strzelcy Gwardii św.
Jerzego, 1616; Strzelcy Gwardii św. Adriana, 1623—1624).
Nowy ów rodzaj malarstwa — portret grupowy — wywodził się z demokratycz-
nego ustroju Holandii jako wyraz potrzeby uzewnętrznienia silnego poczucia
koleżeństwa. Na grupowych portretach malowanych przez poprzedników Halsa
postaci ustawione były według uprzednio ustalonego planu i nie miały z sobą
żadnych kontaktów — obrazy te wyglądają jak pozszywane z pojedynczych ka-
wałków. Szybkie spojrzenie Halsa, niezwykła umiejętność ujmowania niemal
w locie i natychmiastowego odtwarzania każdego ruchu kreowały go na wybit-
nego artystę w tej dziedzinie.
Na krótko przed śmiercią popadł Frans Hals w biedę: niewiele miał już zamówień
i miasto musiało wypłacać mu skromną rentę. Długie lata hulaszczego, lekko-
myślnego życia podkopały siły artysty. Może też znalazły się osoby nieżyczliwe,
które mniemały, ze pędzel nie chce juz słuchać jego ręki. Hals zachował jednak
ostrość swej malarskiej wizji, odkrywał teraz w ludziach cechy, jakie uprzednio
uchodziły jego uwagi. W tym czasie zlecono mu wykonanie męskich i kobiecych
portretów przełożonych domów starców w Haarlemie.
Późne te portrety przenika wewnętrzny niepokój. Gdzież podziała się żywa, pełna
temperamentu mimika modeli Halsa i śmiały, energiczny rozmach jego pędzla?
Nie ludzie stoją oto przed nami, lecz nikłe cienie. Grupy rozpadają się na kilka
części, postacie — to kanciaste, barwne plamy. Czarne kapelusze, które niegdyś
kawalerowie tak zuchowato przekrzywiali na ucho, teraz — według słów krytyka —
przypominają raczej czarne, ogromne ptaki i są niejako oderwane od osób. Białe
mankiety i kołnierze tworzą niespokojne linie i trójkąty. Widzimy znużone, otę-
piałe twarze. Wydaje się, że człowiek zrzucił tu już ostatnią swą osłonę: czujemy
tchnienie śmierci. Artysta, który tak wiele oczekiwał od życia, przezywał obecnie
głębokie rozczarowanie. Radosne święto ustąpiło miejsca przerażającemu prze-
czuciu końca.
W wieku osiemdziesięciu lat poczuł się Hals samotny i nie zrozumiany. Dorasta-
jące pokolenie młodszych artystów było mu obce, miało juz inne gusty, innych

bogów wielbiło. Twórczość Halsa kształtowała się w heroicznych dziesięciole-
ciach wyzwoleńczej walki Holandii. Nie był jedynym przedstawicielem swojej
generacji, ale silniej niż inni zdołał odczuć i wyrazić w sztuce swoją epokę. Wśród
współczesnych Halsa wymieńmy skromnego, lecz utalentowanego portrecistę
Thomasa de Keysera, malarza rodzajowego, i zwłaszcza znakomitego rysownika
Willema Buytewecha, szczerego, choć nieco smutnego poetę malarstwa pej-
zażowego Jana van Goyena, a także Seghersa, który w swych krajobrazach nie
ograniczał się do jednego prostego i nastrojowego motywu, lecz wyrażał poczucie
niezgłębionej nieskończoności przyrody, a swoje pejzażowe rysunki określał
zaledwie kilkoma płynnymi kreskami. Osobne miejsce zajmowali malarze z Utrech-
tu — Honthorst i Terbrugghen, kontynuatorzy Caravaggia, którzy nadali holen-
derskiemu malarstwu rodzajowemu monumentalną godność, ale różnili się od
Włochów miękkością form i światła.
Niektórzy artyści tego pokolenia, na przykład Keyser, musieli później, szukając
uznania, dostosować się do nowych gustów; inni wycofali się z artystycznego
życia dość szybko, inni wreszcie, jak Hals", pozostali nie zrozumiani.
W połowie XVII wieku w społeczeństwie holenderskim zmieniają się znacznie
obyczaje i wyobrażenia o sztuce. Zmiana ta zarysowuje się zwłaszcza w architek-
turze. Wznoszone według lokalnej tradycji domy miały fasady z cegieł, opatrzone
trójkątnymi szczytami i mansardowymi oknami, przypominającymi jeszcze dachy
i lukarny z czasów późnego gotyku. Architektura świecka spokrewniona była jesz-
cze z kościelną, mimo iż sztuka sakralna nie odgrywała w Holandii wielkiej roli.
W każdym razie nawet hala mięsna w Haarlemie nie ma nic wspólnego z mocno
związaną z wpływami antycznymi architekturą włoską. Twórca jej, Lieven de
Key, oparł się na tradycjach kamieniarskich środkowej Europy. Wszystkie jej
ściany ukształtowane są tam wprawdzie jednakowo, lecz całość nie tworzy do-
skonałej i zwartej bryły architektonicznej i oddziaływa przede wszystkim swą
płaską, bogato dekorowaną fasadą. Ścianę dzielą horyzontalnie liczne gzymsy,
lecz piętra nie zostały zaznaczone konsekwentnie, ponieważ odcinki ścian ku
górze stopniowo stają się coraz smuklejsze i nie w pełni odpowiadają proporcjom
okien. Gzymsy służą jedynie do rozluźnienia powierzchni muru. Niemniej archi-
tektura ta tchnie nowym duchem: dzięki przemiennemu występowaniu cegieł
i kamienia wydaje się kolorowa i wesoła.
Zaledwie w pół wieku po wzniesieniu hali mięsnej w Haarlemie, w połowie XVII
wieku, architekt holenderski Jacob van Campen zbudował ratusz w Amster-
damie. Niedługo przedtem podróżował po Włoszech i nadał swojej budowli
charakter klasyczny. Wychodząc od zwartej bryły architektonicznej, posłużył
się porządkiem kolumnowym, zaznaczył boczne ryzality i podzielił mury pila-
strami. Po van Campenie architektura holenderska ulega zmanierowaniu i sko-
stnieniu, odpowiadając w ten sposób życiu wielkiego tamtejszego mieszczań-
stwa, które po dojściu do władzy przywiązywało wielką wagę do reprezentacji.
W połowie stulecia jedynie pomieszczenia w domach prywatnych były jeszcze
kształtowane według tradycji rodzimych. Klasycyzm holenderski nie przejawia
ani śladu witalnej siły klasycyzmu włoskiego lub francuskiego. Był to niezbyt
owocny okres i późniejsi architekci holenderscy nie stworzyli żadnych trwałych
wartości.



Architektura i rzeźba odgrywały jedynie podrzędną rolę w rozwoju siedemnasto-
wiecznej sztuki holenderskiej. Zgodnie ze stylem życia, pozbawionym wielkich,
monumentalnych założeń, największe osiągnięcia artystyczne Holandii zaznaczały
się w dziedzinie malarstwa sztalugowego. Wpływ Włoch nie był tu równie silny
jak w architekturze, lecz i tu także w połowie XVII wieku dostrzec można zmianę
upodobań i odwrót od rodzimych tradycji.
Wyraźniej niz inni artyści odczuwał ową zmianę Rembrandt (1606—1669).
Jego głęboka osobowość wzbraniała się przed ustępstwami, na które godziło
się wielu jemu współczesnych. Przeżył niemało gorzkich rozczarowań, nic jednak
nie było w stanie naruszyć jego radości życia ani wiary we własne siły twórcze.
W plejadzie wielkich artystów holenderskich XVII wieku Rembrandt jest naj-
większy.
Lastman, nauczyciel Rembrandta, już za młodu rozbudził w nim zamiłowanie do
dramatycznych obrazów historycznych i barwnych, egzotycznych kostiumów.
Dzięki Lastmanowi poznał Rembrandt także tradycje włoskie. Seghers wywarł
na nim duże wrażenie szlachetnością i wzniosłością swoich rozległych pejzaży;
mógł także oglądać nocne sceny Elsheimera. W kompozycjach wielofiguralnych
brał Rembrandt chętnie przykład z Rubensa. Chociaż jako młodzieniec nie od
razu zyskał własny styl malarski, a nawet przez długi czas posługiwał się nieco
zbyt oschłą techniką malarską, wielki jego talent w pełni został dostrzeżony przez
współczesnych. Juz w pierwszych latach po osiedleniu się w Amsterdamie
(od 1631) jął odnosić sukcesy, przede wszystkim dzięki swym portretom, które
odpowiadały ówczesnym gustom. Zasypywano go zamówieniami. Sam, będąc
jeszcze młodym człowiekiem, miał juz wielu uczniów. Niebawem stał się najmod-
niejszym portrecistą w mieście. Małżeństwo z Saskią van Uylenburgh (1634)
zbliżyło go do sfer zamożnych. Miał znaczne dochody, co pozwalało mu w pełni
hołdować pasjom zbierackim.
Malował także dramatyczne i pełne dynamiki obrazy religijne, między innymi cykl
pasyjny (1633—1639, Monachium) dla księcia Fryderyka Henryka Orańskiego.
Większość scen spowita jest głębokim mrokiem, postaci zaś — ciało Ukrzyżowa-
nego lub omdlała Maria — wyrwane niejako z owej ciemności jasnym promie-
niem padającego na nie światła. Rembrandt przenosił się myślami w biblijne czasy;
pociągały go orientalne ubiory, niezwykli ludzie, materie lśniące od złota i drogich
kamieni. Jego zbiory starożytnych zabytków i szat, w które przybierał swe mo-
dele, oddawały mu niemałe usługi. Malował zgiełkliwe sceny z czasów młodości
Samsona (Oślepienie Samsona, 1636, Frankfurt; Wesele Samsona, 1638, Drezno).
Często tez ukazywał cuda, dziejące się na oczach zdumionych świadków (Nie-
wierny Tomasz, 1634, Ermitaż; Wskrzeszenie Łazarza, ok. 1630, Nowy Jork),
przenosząc akcję do wielkich pomieszczeń, ciemnych i tajemniczych.
Najwięcej sukcesów osiągnął młody Rembrandt w malarstwie portretowym.
Pozowali mu ludzie podobni do tych, których odtwarzał Hals — lecz u Rem-
brandta wydają się poważniejsi, obdarzeni bogatszym życiem wewnętrznym i tak
przenikliwie patrzący przy tym na widza, jakby chcieli mu coś przekazać. Jedynie
jeszcze na wczesnych portretach van Dycka można by chyba odnaleźć tak skon-
centrowane spojrzenie, Rembrandt jednak dawał twarzom wyraz bardziej otwarty,
bez śladu tamtej zaciętej dumy i egoizmu. Duchowe pokrewieństwo wszystkich

tych młodych i starych modeli świadczy, ze w tych wizerunkach artysta wypowia-
dał samego siebie. W grupowym portrecie Anatomia doktora Tulpa (1632,
Haga) uzyskał Rembrandt jednolitość kompozycji dzięki temu, że młodzi lekarze
uważnie słuchają wyjaśnień profesora. Takiej jednolitości w grupowych portre-
tach nie osiągał nawet Frans Hals. W małych obrazkach na tematy biblijne, auto-
portretach, które najwidoczniej malował tylko dla siebie, a także w rysunkach
i miedziorytach okazał się Rembrandt we wczesnym okresie twórczości najbar-
dziej wszechstronny. W Ślepcach i Handlarzu trucizny na szczury (1632) po-
wrócił do tematyki Bruegla. Podczas jednak gdy Bruegel podkreślając kalectwo
i przeciwstawiając je otoczeniu uczynił ze swych Ślepców widowisko straszliwe
i odrażające, Rembrandt ukazał swoich bohaterów w ścisłym związku z życiem,
w ruchu, budząc w ten właśnie sposób współczucie dla nich i łagodząc ich brzy-
dotę. W serii małych obrazków tzw. filozofów (ok. 1 633, Luwr) porusza Rembrandt
temat, który później zajmie wiele miejsca w jego późniejszej twórczości: samot-
nych mędrców, pogrążonych w rozmyślaniach w półciemnym pokoju przy jas-
nym oknie; zarówno ich wygląd, jak i urządzenie wnętrza nie zdradzają niczego
wyszukanego, nie ma tu śladu żadnej alegorii. Lecz widz, z trudem tylko rozróż-
niając poszczególne obiekty — kręcone schody, kamienne płyty i drobne postaci
przed na wpół otwartą księgą — i niejako zmuszony do rozsuwania owych mro-
ków, sam czuje się współtwórcą obrazu. Skromny rodzajowy motyw uzyskał
wskutek tego nowe znaczenie i jął pobudzać do myślenia. Z przedmiotów opadają
osłony, zaczynają one ujawniać swą wewnętrzną treść.
Rysunek wykonany jeszcze w rodzinnym domu artysty, przedstawiający starą
kobietę — jego matkę, ukazuje plątaninę jakby przypadkowych i bezładnych
linii: przebiegając obok siebie, przecinając się, łącząc ze sobą, zawierają jednak
przy tym życie i bogatą mimikę człowieka. Twarz jest pomarszczona, oczy zmru-
żone, wargi mocno zaciśnięte; całą postać opływa powietrze i światło. Matka
Durera w porównaniu z tym obliczem przedstawia zastygłą maskę, a twarz Malle
Babbe — kurczowy grymas. W tych wczesnych swych pracach, małych rysun-
kach rodzajowych oraz portretach, zapowiedział juz Rembrandt wiele swoich
dzieł późniejszych.
W 1642 roku namalował Rembrandt grupowy portret kompanii strzelców, znany
odtąd pod błędnym tytułem Straż nocna (Amsterdam).
Ostatnio, w wyniku zabiegów konserwatorskich, gdy zdjęto mocno pociemniałą
warstwę werniksu, okazało się, ze artysta nie wybrał dla tej sceny oświetlenia
nocnego, lecz popołudniowe. Rozpowszechniony w Holandii typ portretu gru-
powego potraktował Rembrandt w zupełnie nowy sposób, na wzór obrazu ro-
dzajowego lub historycznego. Przyjmuje się, ze obraz ten zawiera aluzje do ów-
czesnych wydarzeń, że widzieć w nim należy apoteozę miasta Amsterdamu w du-
chu patriotyczno-demokratycznych przekonań samego artysty. Przedstawił on
bowiem chwilę, w której kapitan Banning Cocq daje kompanii strzelców rozkaz
wymarszu, sam stając na jej czele obok oficera. Rozkaz zastał strzelców nie przy-
gotowanych, wszyscy tłoczą się bezładnie, jedni doprowadzają do porządku swoją
broń, inni biegną, dobosz bije w bęben. Wrażenie nieładu wzmożone jest jeszcze
okolicznością, że większość postaci w tle osłonięta jest półmrokiem, a jedynie
w przedniej części, na skraju obrazu, światło uwydatnia oficera w żółtym stroju



i parę innych osób. Zwraca uwagę oświetlona z boku dziewczyna, która przy-
padkowo znalazła się wśród strzelców; z boku wydaje się bowiem, jakby sama
tym światłem promieniowała. Malując ogromne płótno, starał się Rembrandt
wykorzystać doświadczenia zdobyte w pracy nad małymi obrazkami. Żywa fan-
tazja artysty nie spodobała się zleceniodawcom, z których wielu wyrażało nie-
zadowolenie, że nie można rozpoznać ich twarzy. Doszło nawet do procesu.
Obraz ów dopiero znacznie później zyskał powszechne uznanie, choć wskutek
sztucznej nieco kompozycji i oschłego sposobu malowania nie należy go za-
liczać do najlepszych prac Rembrandta.
Stopniowo tracił jednak Rembrandt opinię, jaką tak szybko zdobył sobie za młodu.
Śmierć żony jego Saskii (1642) była dlań nie tylko ciężkim osobistym ciosem,
lecz doprowadziła tez do rozluźnienia stosunków z patrycjatem amsterdamskim.
Artysta pogrążał się stopniowo w całkowitej samotności, z biegiem lat popadł
w zapomnienie, wcale go już nie potrzebowano. Nie powodziło mu się bynajmniej
dobrze: miał proces z gospodynią domu, miasto wydało nań skazujący wyrok
za „dzikie" małżeństwo ze służącą Hendrickje i jeszcze przed śmiercią malarza
jego dom, majątek i wszystkie tak pieczołowicie gromadzone zbiory znalazły się
na licytacji.
Badając wizerunki własne Rembrandta, dobrze można sobie wyobrazić zmiany,
jakie zachodziły w jego życiu. Na autoportrecie z 1640 roku (Londyn) widzimy
jeszcze człowieka pełnego godności i nadziei, w vandyckowskim berecie. Z ry-
sunku z roku 1648 spogląda na nas twarz pomarszczona, poznaczona śladami
niepokoju, głęboko zamyślona.
Ciężkie doświadczenia i przeżycia nie zdołały zniechęcić Rembrandta do jego
zawodu. Nawet przeciwnie: fatalne te przypadki odbiły się korzystnie na jego
twórczości, ponieważ uwolniły go od takich zamówień, które obce były zarówno
jego naturze, jak i sztuce. Dzięki temu mógł oddać się wyłącznie takim problemom,
które najbardziej sprzyjały rozwojowi jego geniuszu. W bliskim kręgu przyjaciół
i znawców poczuł się uniezależniony od gustów ówczesnego mieszczaństwa
i mógł całkowicie poświęcić się malarstwu. Nie był już wprawdzie artystą poszuki-
wanym i modnym, ale krąg jego obserwacji wskutek tego jedynie się rozszerzył:
interesował się przyrodą swojego kraju, otaczającymi go ludźmi, życiem różnych
warstw społecznych, losami poszczególnych jednostek, teraźniejszością i legen-
darną przeszłością. Wszędzie szukając tego, co ludzkie, sam usiłował wewnętrz-
nie wszystko to przezywać i odtwarzać. Wiedziony rzadko spotykaną zdolnością
współodczuwania, darzył sympatią ludzi biednych i cierpiących, owych „ubogich
duchem", którym kazanie na górze obiecuje królestwo niebieskie. Rembrandt
często ukazywał sceny z getta amsterdamskiego, jak żaden z jego rodaków umiał
dostrzec ludzką wewnętrzną godność w najskromniejszej egzystencji. Sztukę
w tych latach traktował z większą powagą i bardziej wnikliwie niz za młodu.
W protestanckiej Holandii XVII wieku Biblia należała do ksiąg najbardziej zna-
nych i cenionych. Tłumaczono ją wielorako, doszukując się w niej najrozmai-
tszych znaczeń. Rembrandt „odczytał" ją w nowy sposób (podobnie jak w nowy
sposób pojmował dawne mity i historię Rzymu). Zamiłowaniem do historii
i legendy wyróżniał się wśród wszystkich innych ówczesnych holenderskich
artystów, poprzestających głównie na malarstwie rodzajowym i portretowym.

Tematy, które w Holandii ukazywano dotąd jedynie na wielkich malowidłach
dekoracyjnych lub wyjątkowo na ołtarzach, Rembrandt przedstawiał na małych
obrazkach sztalugowych lub w rysunkach, odtwarzając wydarzenia mitologiczne
lub biblijne tak, jakby się były rozegrały na własnych jego oczach.
Osobliwa oryginalność tych przedstawień historycznych i legendarnych polega
u Rembrandta na ich wieloznaczności. Każdy obraz nie tylko opowiada o jakimś
określonym fakcie, lecz zawiera także mnóstwo aluzji do innych wydarzeń i sy-
tuacji. Wielowarstwowość nie ma tu jednak nic wspólnego z zimną spekulacją
konwencjonalnych alegorii, jakie znamy z późnego średniowiecza. U Rembrandta
podwójny sens wywodzi się z głębi jego przekonań, z jego życiowych doświad-
czeń. Częstokroć nadawano dziełom Rembrandta różne nazwy, ponieważ nie
umiano jednoznacznie odczytać ich treści. Historię i legendę kształtował na wzór
spraw powszednich, jakie co dzień miał przed oczami.
Dochodził w tym często do pomniejszania spraw wzniosłych, podobnie jak u Szeks-
pira w „Troilusie i Kressydzie", gdzie sławni trojańscy bohaterowie okazują się
nagle kłótliwymi zawadiakami. Ganimed Rembrandta (1635, Drezno) — to
tylko pucołowaty brzdąc w krótkiej koszulce, siusiający ze strachu i nie upusz-
czający skradzionych wiśni nawet w groźnej chwili, gdy orzeł porywa go na
Olimp. Juz współcześni stwierdzali, że Rembrandt malował postać Wenus „jak
praczkę albo robotnicę". Jego Święta Rodzina — to skromny dom cieśli.
Widać w tym wszystkim, że Rembrandt nawiązywał do swych poprzedników —
zwolenników Caravaggia. Lecz nie ma u niego nic nieokrzesanego lub wulgar-
nego. Niepozorne postacie w ubogim środowisku przenika w j.ego obrazach
pełnia życia wewnętrznego. Tym też zasadniczo różnią się liczne prace Rembrandta
na temat Świętej Rodziny (1640, Luwr; 1645, Ermitaż; 1646, Kassel) od scen
rodzinnych holenderskich malarzy obyczajowych, jak na przykład od wspomnia-
nego przez Goethego rysunku van Ostade Dobry mąż i dobra niewiasta, stano-
wiącego naiwną apoteozę małomieszczańskiego dobrobytu. U Rembrandta
wszystko wygląda tak, jakby wróżka z baśni bezszelestnym krokiem weszła do
ciemnych domostw, gdzie ludzie grzeją się przy piecu i obrzuciwszy przedmioty
tajemniczym światłem, zaprosiła odwiedzającego do współuczestnictwa w akcji
samej przez się na wskroś niepozornej, lecz będącej cudownym objawieniem
ludzkiej natury. Dojrzały Rembrandt jak żaden inny siedemnastowieczny artysta
przekonuje nas, iż o powabie obrazu nie decyduje bynajmniej wartość ukazanego
przedmiotu (tak było w jego wczesnych pracach), lecz stosunek artysty do przed-
stawianych treści i wzruszenie, jakie wywołać może u ludzi widok starej, zadymio-
nej izby lub zwyczajnej szopy. Pod tym względem daleko juz odbiegł Rembrandt
od wielkich mistrzów renesansu.
W Biblii i dawnych legendach wybierał Rembrandt miejsca, które wzruszały go
szczególnie i do których nieustannie powracał. Z biegiem lat spotykamy u niego
coraz mniej scen o spięciach wyraźnie dramatycznych, relacji o gniewie czy Bo-
skiej surowości, jakich tak wiele w Biblii. Interesował się głównie obrazami życia
patriarchalnego, wyobrażał je sobie tak, jakby działy się za jego czasów. Może
podzielał głoszone podówczas w protestanckiej Holandii mniemanie, iż naród
holenderski jest wiernym odbiciem wybranego ludu, o którym opowiada Biblia.
Przecież i osobiste skłonności wielkiego artysty dyktowały mu predylekcję do



pewnego zestawu legendarnych scen: kierował nim wstręt do upadku obyczajów,
zatwardziałości serc i zakłamania, jakie panoszyły się w zamożnej Holandii —
marzył o moralnej czystości, pod znakiem której obrócili się niegdyś Holendrzy
przeciw artystokracji.
W bliskich sercu scenach wskrzeszał Rembrandt środowisko dawnego patriar-
chalnego życia. Siwowłosi ojcowie rodu, wątli juz w swej starości Jakub lub
Abraham, cieszą się w domu niezwykłym szacunkiem. Młodsi członkowie ro-
dziny oddają cześć starszym, słuchają ich rad, pokornie im służą. Rodzice zegnają
synów, wyprawiają ich w podróż. Po długim rozstaniu synowie powracają, od-
najdując w domu rodzinnym wewnętrzny spokój: padają przed ojcami na kolana,
płaczą w ich ramionach. Zazwyczaj rodzic bieży naprzeciw syna ledwie tylko
usłyszy jego kroki albo też starzy całe godziny przesiadują w oczekiwaniu, grzejąc
zdrętwiałe członki przy gasnącym ogniu. Potem nakrywa się do stołu, a każdy
posiłek urasta do roli świętej ceremonii. Szczególnie wzruszające są sceny wokół
łoza umierającego przywódcy plemienia, wydającego ostatnie dyspozycje zgro-
madzonym członkom rodziny. Rembrandt nie lęka się starości, jak ów beztroski,
wesoły ptak, Frans Hals. U niego starość nadchodzi spokojnie i niepostrzeżenie,
jak upragniony schyłek życia.
Do omawianych obrazów należy praca Dawid i Jonatan, powstała wkrótce po
pierwszych niepowodzeniach artysty. Rembrandt, ulegając tu jeszcze zamiło-
waniu do egzotyki, przybrał swych bohaterów w orientalne szaty ze swej antycz-
nej kolekcji. Akcja toczy się przed widoczną w dali baśniową świątynią. Suknie
mienią się złotem, srebrem i jasną zielenią, odcienie te Rembrandt szczególnie
w owym czasie cenił. Wszystko po trochu przypomina egzotyczny przepych,
jakim urzekały artystę indyjskie miniatury, które zbierał i kopiował. Najistotniejsza
jednak jest tu głębia uczuć i subtelność przenikająca postaci zarysowane oszczęd-
nie w stopniu nie znanym przed Rembrandtem sztuce całego świata.
Na rycinie Ślepy Tobiasz ukazany został moment, w którym kaleki starzec, słysząc
kroki swego syna, powstał ze swego miejsca przy kominku i przepełniony rados-
nym niepokojem, chwiejnie i po omacku rusza ku drzwiom. Przewrócony kołowro-
tek świadczy o pośpiechu, w jakim się zerwał, wyczuwamy postać przybysza tuż
za drzwiami.
W scenach tych artysta nie ogranicza się bynajmniej do ukazywania stosunków
pomiędzy ludźmi. W pełni jest świadom, jak doniosłe były to wydarzenia, jak bli-
skie cudu, nadającego powszednim sprawom wielkie znaczenie. Nie chodzi
przecież o cuda z kręgu ślepej wiary. Rembrandt nie doznawał nabożnych unie-
sień El Greca czy artystów baroku. Bohaterowie Rembrandta gotowi są raczej ugiąć
się przed przeznaczeniem, lecz wielka jest ich samowiedza, a życie wewnętrz-
ne bogate. To ich własna wrażliwość pozwala im odkryć w codziennym życiu
sprawy graniczące z cudami — największy jednak cud dokonuje się w samym
człowieku. To zdają się wyrażać postaci Rembrandta, to on sam mówi licznymi
obrazami. Może przekonania te wysnuł Rembrandt z poglądów menonitów, któ-
rym był bliski. W XVI i XVII wieku głoszono też poglądy wręcz przeciwne, zwłasz-
cza Hobbes i Locke twierdzili, że człowiek działa w życiu jedynie w imię własnych
interesów, a prawo społeczne określone jest hasłem ,,bellum omnium contra
omnes" (wojna wszystkich przeciwko wszystkim). Rembrandt całą swoją naturą
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spokrewniony jest raczej z młodszym swym współczesnym — Spinozą, według
którego człowiek dochodzi do wolności i natury przez poznanie praw świata,
a przez przezwyciężenie egoizmu dostępuje wszechogarniającej miłości. Idee,
które Spinoza ujął w ścisłe formuły rozpraw filozoficznych, Rembrandt podzielał
i jako artysta wyrażał je swoimi dziełami.
Słynna rycina ,,stuguldenowa" przedstawia Chrystusa o smutnej twarzy, stoją-
cego wśród ludzi domagających się uzdrowienia; widać, ze uzdrowić ich nie
może, daje im tylko przykład miłości i cierpliwości. Temat anioła zwiastującego
ludziom dobrą nowinę zajmował Rembrandta już od dawna. Początkowo widział
w nim efektowne zdarzenie, na podobieństwo wizji św. Teresy. W scenie Anioł
opuszcza Tobiasza (1637, Luwr) archanioł uderzeniem skrzydeł wzbija się wzwyż:
otwiera się przed nim niebo, podczas gdy cała rodzina Tobiasza, nie wyłączając
małego, ruchliwego pieska, popada w zdumienie. Później, szukając pogłębienia
owego tematu, namalował Rembrandt parokrotnie Chrystusa w Emaus. Odtwarza-
jąc postać Chrystusa czerpał natchnienie z Ostatniej Wieczerzy Leonarda, lecz nie
przejął stamtąd dramatycznego podniecenia i napięcia ludzkich namiętności.
Właściwie nie dzieje się u niego nic nadzwyczajnego: apostołowie siedzący
przy stole w ubogiej garkuchni poznają nagle w swym współbiesiadniku nie-
dawno pogrzebanego nauczyciela. Odkrycie to symbolizuje oślepiające światło,
uzyskane przy użyciu najprostszych środków: w samym środku karty papier po-
został nietknięty, a postaci tracą trójwymiarowość. Cudowność wydarzenia
uwypukla się jeszcze przez kontrast z codziennością; wyraża ją gospodarz, który
na chwilę przystanął, ale nie dostrzegł cudu. Postać ta nie została pozbawiona
plastycznej konkretności. Sens całej kompozycji polega na przekonaniu, ze ludzie
w najpowszedniejszych nawet sprawach potrafią rozpoznać wzniosłe pierwiastki
dobra i piękna i zachwycić się nimi.
Wspaniały moment wewnętrznego olśnienia odnajdywał Rembrandt wszędzie:
wśród spiskowców składających uroczystą przysięgę na wierność (Sprzysiężenie
Juliusa Civilisa, Sztokholm), u służebnej, oświetlającej świecą twarz człowieka
gotowego zaprzeć się umiłowanego nauczyciela (Zaparcie się Piotra, Haga),
a także wobec przyrody, odświeżonej oczyszczającą burzą (rycina: Pejzaż z trzema
drzewami, 1643). Nie przypadkiem zdołał Rembrandt wcześniej wyrazić swój
indywidualny styl w małych pejzażach niż w wielkich płótnach. W młodzieńczych
krajobrazach widać, jak wiele zawdzięczał Seghersowi i innym swym poprzed-
nikom. Oni to pierwsi ukazali bezkresną dal równiny oraz igraszki chmur na nie-
bie i udowodnili, ze najprostszy nawet motyw z natury może podziałać na serce
człowieka. Na dawnych pejzażach panował zazwyczaj nastrój spokojny, dopiero
u Rembrandta dochodzi do głosu napięcie wywołane kształtami natury. Pomiędzy
ziemią i niebem, chmurami i drzewami istnieją ledwo dostrzegalne związki.
Na sprawy powszednie pada światło i przeistacza je w marzenia senne. Maleńki
obrazek uzyskuje powagę wielkości.
W latach pięćdziesiątych otrzymywał Rembrandt coraz mniej zamówień na
portrety, ale jego potrzeba malowania ludzkich twarzy bynajmniej nie zmalała.
Wykorzystywał każdą okazję, aby zapraszać do swej pracowni ludzi, z którymi
zetknął go los. Krąg jego modeli był wciąż jeszcze dość szeroki. Pozowali mu oby-
watele Amsterdamu: dozorca więzienny, oschły i pozbawiony uczuć Haaring



(rycina), albo żona ramiarza Bartje Martens (Ermitaż) ze świętoszkowatą miną
drobnomieszczanki. Do najpiękniejszych wszakże obrazów Rembrandta należą
liczne portrety jego krewnych i bliskich znajomych. Przyjaciel malarza, Jan Six,
0 bladej, zmęczonej, złotymi lokami okolonej twarzy, nakłada rękawiczki (Am-
sterdam) albo stoi zamyślony, wsparty na łokciu, przy oknie (rycina). Bruyningh
siedzi w fotelu ze schyloną głową, zatopiony w myślach (Kassel). Szczególnie
wzruszające są portrety drugiej żony Rembrandta, miłej Hendrickje Stoffels
(Berlin i in.), zgryźliwego, starego brata artysty (Berlin) lub syna Tytusa, mło-
dzieńca chorowitego i wątłego (kilka obrazów). Często malował samego siebie
w lustrze, stworzył również wiele portretów nieznajomych starych mężczyzn
1 kobiet, których zapraszał do pozowania, gdy nie miał innych zamówień. Spo-
tykamy pośród nich żydowskich rabinów, mnichów, ludzi w orientalnych szatach,
ubogie służące, młodzieńców w szerokoskrzydłych kapeluszach, nawet Murzynów,
których los zapędził do Holandii.
Nawet późne wspaniałe portrety Halsa nie wyrażają tyle prawdy o ludzkiej twarzy,
co dzieła Rembrandta. Niemal niepostrzeżenie uwydatniał on zawsze osobiste
cechy człowieka, jego niepowtarzalną indywidualność, ukazaną wymownie
w zmęczonych oczach, z lekka uniesionych brwiach lub mocno zaciśniętych war-
gach. Tintoretto znamiona starości ukazuje jako rezultat pewnego procesu,
Rembrandt natomiast chwyta na obliczu człowieka sam proces starzenia się.
W tym okresie ukształtował się oryginalny portretowy styl Rembrandta. Śmiało
dostrzegał artysta prawdę, codzienność, a nawet brzydotę życia. Przed sztalu-
gami jego rzadko zasiadali ludzie zdrowi, w kwiecie wieku i sił, pełni wewnętrz-
nej harmonii. Malował przeważnie bezsilnych starców i staruszki o kościstych
palcach, ludzi znękanych, którzy doznali okrutnego poniżenia, przytłoczonych
ciężarem długiego życia, o pooranych zmarszczkami twarzach. Raz namalował
portret człowieka o zapadniętym nosie, z miną ściganego, zziajanego zwierzę-
cia (Lairesse, Berlin, kolekcja Kappel).
Szczególnie starannie zaznaczał Rembrandt cechy starości oraz ślady życiowych
wstrząsów w swoich własnych rysach. Malował samego siebie w poplamionym
fartuchu, w szlafmycy, nie ogolonego, z zapadniętymi oczami i policzkami.
Siadów brzydoty i choroby nie wystawiał jednak na pokaz, jak Velazquez, raczej
wyciskał na nich piętno wewnętrznej godności i wielkości. Starcy Rembrandta
mają w sobie coś z patriarchalnego dostojeństwa biblijnych bohaterów. Ci biedni,
sterani, nieporadni ludzie tak zostali przez artystę przedstawieni, iz każdy pojmuje,
że zasłużyli na lepszy los. W wizerunkach własnych Rembrandt często siedzi
na fotelu jak na tronie, trzyma w ręku laskę niczym berło i przypomina godnego
arystokratę, za jakiego, nie bacząc na pozory ubóstwa, wziął go pewnego razu
pewien włoski podróżny.
Berliński portret brata pozwala nam zanalizować dokładnie wybitny i pełen mą-
drości portretowy kunszt artysty. Wspaniale oddany hełm, zwracający uwagę
ozdobną płaskorzeźbą, nie jest tu partią samodzielną, jak w martwych naturach.
Służy do wydobycia napięcia pomiędzy bogactwem i przepychem a skromnością
starej, zadumanej twarzy. Kontrastowi psychologicznemu odpowiada tez kon-
trast formalny. Podobnie jak w historycznych obrazach Rembrandta nie zostały
tu ani podkreślone, ani najdobitniej oświetlone najbardziej istotne elementy.

Widz musi je sam wydobyć z półmroku, przez co wzrasta intymność portretu.
Działanie omawianego obrazu nasuwa porównanie z monologiem, w którym
bohater, nie zważając na swoje wysokie stanowisko, szczerze mówi o swych
przeżyciach duchowych.
Również w portrecie starej kobiety, znajdującym się w Moskwie, odnajdujemy
podobną konstrukcję. U szczytu swej dojrzałości artystycznej pozostał Rembrandt
wierny tradycji niderlandzkiej: organiczne życie owej twarzy zamyka w silnie
zaznaczonej, abstrakcyjnej formie zmarszczek. Jakże bogaty i głęboko ludzki
jest ów wyraz. Zmarszczki — to bruzdy, pozostawione przez wiek, przeżycia,
doświadczenia, cierpienia i myśli. Powieki są znużone, brwi właśnie się unoszą —
jest w ich ruchu jakieś pytanie. Usta jednak są zaciśnięte, ich kąciki opadają ku
dołowi, przez co cała twarz nabiera wyrazu goryczy.
Rembrandt wolał malować twarze stare niz młode, umiał w nich ukazać niesta-
łość ludzkiego życia, nie lubował się jednak nigdy w obliczach konających czy
umarłych. Chciwie poszukiwał i odtwarzał wszelkie oznaki życia, egzystencji
ludzkiej z wszelkimi jej sprzecznościami.
Włoscy portreciści epoki renesansu dążyli przede wszystkim do wyrażenia dum-
nej samowiedzy, odwagi i siły. W hiszpańskim malarstwie portretowym życie
wewnętrzne jest jakby przesłonięte pancerzem dostojeństwa i wielkości. Postacie
z portretów Rembrandta zwracają uwagę swą zmiennością, przemijalnością.
Artysta wnikliwie studiował twarze modeli, usiłując odgadnąć każdy szczegół,
każdy przelotny nawet odruch psychiczny, tajemnicę całej osobowości. W auto-
portretach zwłaszcza często zmieniał oświetlenie, ustawienie i nakrycie głowy,
chcąc za każdym razem uzyskać inne wrażenie, ujawnić inne cechy psychiki.
Niepodobna opisywać portretów Rembrandta słowami, są one jednak równie
wymowne, jak wyznania. Nie było dotąd malarza, który by zdołał tak jak Rembrandt
odnaleźć w człowieku tak wielkie bogactwo doznań, takie mnóstwo uczuć i myśli,
które przenikają całą twarz — juz to ją przyćmiewają, juz to rozjaśniają spokojem
i pogodą.
Rembrandt nie przypatrywał się ludziom chłodnym, analitycznym spojrzeniem,
jakim niekiedy obserwował świat Leonardo. W twarzy człowieka dostrzegał
odbicie jego wnętrza, w najdrobniejszych nawet rysach odnajdywał ślady prze-
szłości, i na tym właśnie polegała dla niego oczyszczająca funkcja sztuki. Spinoza
również uważał, ze w odruchach ludzkich instynktów można przezwyciężyć
zwierzęcość za pomocą jasnych wyobrażeń, które człowiek potrafi na ten temat
sobie wyrobić („Etyka" V).
Już współcześni Rembrandta zdawali sobie sprawę, ze najważniejszym jego środ-
kiem wyrazu był światłocień. Za prekursorów, którzy umieszczali oświetlone przed-
mioty na ciemnym tle, należy tu uznać Leonarda, Correggia, El Greca, Caravaggia
i wielu innych. Lecz światłocień Rembrandta nie uwydatnia kontrastu pomiędzy
bryłą i przestrzenią, nie oddziela jednej od drugiej. Przeciwnie: na obrazach jego
przedmioty zdają się być zanurzone w brunatnozłotym mroku, otulone przestrze-
nią i światłem, ulegając wskutek tego poetyckim przekształceniom. Światło pa-
dające na obiekty nadaje im złocisty połysk, tworzy niezliczone odcienie i użycza
większości obrazów Rembrandta tajemniczego piękna. Półmrok zapobiega izolacji
przedmiotów, każdy z nich staje się częścią jednolitej całości. Cień, w jakim są



pogrążone, łączy się zawsze w ścisłym, wzajemnym oddziaływaniu ze źródłami
światła.
Rembrandt cenił szczególnie światło ognia — żywe, ciepłe i dobre. Blask pło-
mieni nasuwa przypomnienie ogniska domowego, przy którym grzeją się zzięb-
nięci starcy — jest symbolem czystego, patriarchalnego ducha rodzinnego. Dzięki
światłu padającemu na poszczególne przedmioty mógł Rembrandt wyraźniej uka-
zywać ledwo dostrzegalne nierówności na ich powierzchni, żywą wibrację materii.
Wydawałoby się chyba artyście, że nagle oślepł, gdyby zmuszony został do malo-
wania w równomiernym świetle pleneru, usuwającym te właśnie cechy przed-
miotów, jakie najwięcej go interesowały.
Światłocień Rembrandta stanowi punkt wyjścia rytmu jego malarstwa. Układ
płaszczyzn obrazu, który Rafael oddawał za pomocą miękko zaokrąglonych linii,
kształtował Rembrandt przez odpowiednie stopniowanie światła i cienia, przez
różnorodne oświetlenie. Światło bynajmniej nie zawsze pada na to, co w je"go
obrazach jest najważniejsze: często dobywa z mroku przedmioty poboczne,
zmusza nas do postrzegania tego, czego oko zazwyczaj nie zauważa, i na tym
właśnie polega wielka, witalna siła obrazów Rembrandta.
U Rembrandta światłocień wiąże się ściśle z oryginalną techniką malarską.
W przeciwieństwie do Rubensa, prowadzącego pędzel miękko i spokojnie,
w przeciwieństwie do Halsa, malującego krótkimi, energicznymi pociągnięciami,
Rembrandt zdumiewa nas wielką różnorodnością środków wyrazu. Nakładał
z farby gęste, kleiste plamy, gdy chciał przedstawić drogocenną materię. Na por-
trecie brata (Berlin) farbą wydobył wspaniałą płaskorzeźbę na cyzelowanym
hełmie. Stosował jednak również przejrzyste werniksy, osiągając nimi szczególną
głębię i transparencję barwnych tonów. Farby jego raz wydają się jakby wtarte
w płótno, raz znowu tworzą wypukłości (co przeciwnikom Rembrandta nasunęło
uwagę, ze na jego obrazach można postaci schwycić za nos). Jakby całkiem przy-
padkowe, niezamierzone pociągnięcia pędzla czy korektury ożywiają u Rembrandta
masę farb, wprawiają ją w nieustanny ruch, dają wibrację barwom, z których
wynurzają się bryły i wybłyskują pojedyncze płonące plamy. Z biegiem lat Rem-
brandt skłaniał się coraz bardziej ku gamie ciepłej, ku tonom czerwieni, oranzu
i żółci, pogrążonym w złocistej atmosferze i w niej się rozpuszczającym, lecz
jednocześnie osiągającym szczególne nasilenie światła, które nie pada na nie
z zewnątrz, ale niejako zostaje przez nie samo wytworzone. Barwy wskutek tego
żarzą się i płoną jak iskry. Owa przekształcająca siła barw Rembrandta potęguje
duchową treść jego kolorytu.

Można w malarstwie umieścić Tycjana, Velazqueza i Rubensa obok Rembrandta,
w grafice jednak Rembrandt wysuwa się na pierwsze miejsce. W przeciwieństwie
do Diirera nie posługiwał się grafiką rytowaną, wymagającą dokładności linii
i konturów, lecz przede wszystkim rysunkiem trawionym, dopuszczającym cał-
kowitą swobodę prowadzenia igły, dającym też szczególny efekt głębi w aksa-
mitnych czerniach. Rembrandt robił odbitki ze swoich płyt już w chwili, gdy na-
nosił na nie rysunek, a każde stadium (etat) jego graficznych prac stanowi
samodzielne i cenne dzieło sztuki. Podobnie jak w malarstwie zręcznie wykorzy-
stywał w tej pracy występujące przypadkowości: zwłaszcza nagromadzenie farby
w zagłębieniach nadaje często szczególną siłę wyrazu liniom jego rysunku. Głębia

jego czerni bywa wręcz zdumiewająca, niekiedy wynurzają się z niej jedynie nie-
liczne oświetlone przedmioty {Adoracja pasterzy). Innym znów razem pozostawia
prawie całą powierzchnię karty białą, wywołując zaledwie lekkim szrafowaniem
efekt powietrza i przestrzeni.
Rysunki Rembrandta są nie mniej cenne od jego obrazów i dzieł graficznych.
Nie usiłował czynić z nich prac dokończonych w rozumieniu gotowego obrazu,
nigdy bowiem nie zapominał, ze sama istota rysunku, podobnie jak istota im-
prowizowanych wierszy, polega na bezpośrednim przekazie pewnej artystycznej
koncepcji. Przeglądając rysunki Rembrandta stajemy przed tak głębokim arty-
stycznym zaangażowaniem, jakiego nikt przed nim nie zdołał wyrazić.
Jak na taśmie filmowej ukazują nam rysunki Rembrandta szereg żywo zaobser-
wowanych scen i doznanych wrażeń. Oto Amsterdam i jego okolice, miejsca spa-
cerów artysty: płaska równina, na niej pojedyncze krzywe chatki i groble; oto
miejskie domy, a każdy z nich ma w oczach artysty własną fizjonomię, podobnie
jak i stara karoca, którą zobaczył na podwórzu. Tu znowu wędrowna menażeria
z wynędzniałym, chudym lwem o wyleniałej grzywie i smutnym spojrzeniu, które
także zostało utrwalone. Ówdzie jakiś człowiek przystanął przy oknie: postać
jego odcina się na jasnym tle, opływa ją światło. Z kolei widzimy mężczyznę,
który ostrożnie karmi dziecko łyżeczką, albo dwie kobiety pochylone troskliwie
nad stawiającym pierwsze kroki malcem; oto przez ulice wiodą Murzynów w dzi-
wacznych kostiumach, oto kobiety siedzą na progu i przyglądają się przechodniom,
oto wychudli na szkielet mężczyźni pozują ze znudzeniem malarzowi, jako mo-
delka występuje również półnaga, drżąca z zimna kobieta o obwisłych piersiach.
Dziewczyna śpi z twarzą wciśniętą w poduszkę. Prosty ów motyw wystarczył
Rembrandtowi do znakomitego rysunku tuszem. Wszystko zostało tu pokazane
tak swobodnie, jak przedtem jedynie w rysunkach tuszem artystów Dalekiego
Wschodu. Szerokie kreski nie służą obrysowaniu całej sylwetki na wzór włoski,
lecz mają jedynie zaznaczyć budowę ciała, skrzyżowane ramiona i skulone plecy,
uwydatnić wyraz twarzy śpiącej, niczym intymny monolog. Wystarczyło Rembran-
dtowi przeciwstawić partiom półzacienionym wysokie, oświetlone czoło, aby wy-
dobyta została krągłość głowy.
Sposób, w jaki Rembrandt patrzał na świat, był spokojny i życzliwy. Nigdy nie
usiłował docierać do jądra spraw za pomocą upartej badawczej analizy ani, jak
Leonardo, przekraczać granic bezpośrednio dostrzegalnej rzeczywistości. Wi-
dzieć — oznaczało dlań „rozumieć". Stąd tyle radości dają nam rysunki tego
artysty, który dowiódł, ze można pojmować świat nie pozbawiając przedmiotów
ich naturalnej otoczki. Wszystkiemu, co ukazuje na rysunkach, nadaje cenę i ob-
darza wielością znaczeń: wszystko bowiem stanowi dla niego przejaw jedynego,
niepodzielnego, zawsze pięknego życia. Rembrandt nie szkicował nigdy frag-
mentów rąk, nóg bądź szczegółów szat. Najważniejsza dla niego była całość,
dążył do uchwycenia wrażenia ogólnego, umiał patrzeć na świat pod właściwym
kątem.
Rembrandt nie ograniczał się do rysunków z natury; przed oczami jego duszy
nieustannie pojawiały się obrazy, sceny wyimaginowane. Realizacja malarska
wymaga długotrwałych prac przygotowawczych — na papierze każdy pomysł
można utrwalić natychmiast, z miejsca.



Marzyły mu się baśniowo piękne krajobrazy, dalekie wzgórza, droga wiodąca
w dal z kilkoma drzewami na pierwszym planie albo wijąca się w gęstej grupie
drzew. Niekiedy niewyraźnie, jak przez mgłę dostrzegał kontur przyszłego dzieła —
zasłonę przy łożu położnicy, siedzącego przed nią starca, jakichś ludzi stłoczo-
nych w podnieceniu, jakby działo się coś ważnego. Niekiedy też fantazja przeno-
siła artystę w dalekie krainy Wschodu. W cieniu ogromnego rozłożystego dębu na
skraju drogi widzimy czcigodnego męża, który pokornie oddaje pokłon trzem jak
hurysy pięknym młodzieńcom w jasnych szatach: można by sądzić, że oglądamy
ilustrację do ,,Baśni z 1001 nocy", a przecież są to trzej aniołowie ukazujący się
Abrahamowi. Siłę wyrazu w tych rysunkach z wyobraźni osiągał Rembrandt za
pomocą środków najprostszych; rozmawiał tu niejako sam ze sobą; utrwalał tylko
to, co najkonieczniejsze, prawdziwe sedno spraw, nie dbał o to, by cokolwiek wy-
jaśniać lub kogokolwiek przekonywać.
W każdym rysunku stosował Rembrandt inną manierę, inną technikę przedstawia-
nia: linie jego raz się zwijają, raz prostują w zdecydowanych, prostych, nagle ury-
wanych kreskach, to znów rozpływają się w kleksy i stapiają z przejrzystym tłem.
Sangwina i sepia mienią się bogato, niemal malarsko. Podobnie jak przy wykony-
waniu obrazów warsztat artysty opierał się na najrozmaitszych środkach: rysował
piórkiem, pędzlem, ołówkiem, niekiedy nawet jakimś narzędziem zaimprowizo-
wanym — słowem wszystkim, co wpadło mu pod rękę. Liczne te materiały i uten-
sylia służyły mu w utrwalaniu przejawów życia, jakimi był zafascynowany.
Każdy z wielu wspaniałych rysunków Rembrandta posiada wartość głęboko prze-
myślanego, skończonego arcydzieła; zatrzymajmy się przy jednej z prac wykona-
nych tuszem, opowiadającej o losach rannego człowieka, którego uratował miło-
sierny Samarytanin. Nie jest to szczegółowa relacja — raczej szereg aluzji, które
współcześni artyście widzowie mogli bez trudu odgadnąć. Już dawniej posługi-
wano się w sztuce aluzjami, lecz opierano je raczej na źródłach literackich, podczas
gdy tutaj wypowiedź artysty wywodzi się z bezpośrednich wrażeń wzrokowych.
Niosą półnagiego człowieka, jak przy złożeniu Chrystusa do grobu. Obok koń
stoi pośród czarnej mgły, jak niegdyś wół przy narodzinach Pana. Jest tam tez
człowiek w orientalnym turbanie — obcy uczestnik wydarzenia, jak wschodni
król z adoracji Dzieciątka. Pismo święte nie jest cytowane dosłownie, lecz jeśli
znamy sytuację (a Rembrandt uważał to za oczywiste), wszystko nabiera głęboko
ludzkiego znaczenia. Niemałą rolę odgrywa przeciwstawienie ponurej w nastroju,
czarnej nocy przyjaznemu światłu. Zdaje się nam, że słyszymy niesamowity sze-
lest listowia. Ciała nabierają wyglądu widmowego, a cienie — konsystencji ciał.
Światłocień uzyskuje sens etyczny, jako temat ludzkiej miłości; cierpienie ludzkie
przypomina świecę, która wśród nocnych ciemności zdaje się płonąć szczególnie
jasno. Obraz ten najkrótszą drogą trafia do serc ludzkich, ponieważ wykonany zo-
stał spontanicznie; ujawnia wzruszenie autora jak pismo w odręcznym liście,
a działania tego nie osłabia żaden efekt upiększający. Tak Rembrandt wyprzedza
środki wyrazu sztuki nowoczesnej.
Ostatnie lata życia (1656—1669) były dla Rembrandta najcięższe: zbankrutował,
musiał opuścić swój dom, umarła Hendrickje, umarł jedyny syn. Poznał gorycz
samotności i niedolę ubóstwa. Lecz troski nie poraziły twórczych jego sił ani
starość nie obudziła w nim, jak w Halsie, uczuć słabości i pustki. Za młodu, ni-

czym rwący potok, niósł Rembrandt ze sobą balast elementów obcych i zbędnych.
Obecnie jakby łuski spadły mu z oczu: ostatnie jego dzieła cechuje zdumiewająca
prostota. Ogarniał świat spojrzeniem szczególnie wnikliwym. Już od dawna
znał mistrzów renesansu Rafaela i Leonarda, ale teraz lepiej rozumiał ich szla-
chetny umiar.
Pod wpływem przypadkowego zamówienia na wielki obraz dla ratusza w Am-
sterdamie obudził się w Rembrandcie malarz monumentalny. Scenie Sprzysiężenia
Juliusa Civilisa (1661, Sztokholm) dał tło architektoniczne, podobnie jak Rafael
Szkole Ateńskiej. Złote światło promieniujące z postaci przekształca zgromadze-
nie spiskowców o nieco zbójeckim wyglądzie w tajemnicze misterium, tchnące
czystością ludzkich intencji. W zbiorowym portrecie Staalmeesters, czyli star-
szych cechu sukienników (1662, Amsterdam), uzyskał Rembrandt wyraz silny
i jednolity przez ledwo dostrzegalne zwrócenie wszystkich postaci ku widzowi,
tak jakby ich spojrzenia skierowane były na siedzących przed obrazem szerego-
wych członków stowarzyszenia. Odtworzył wewnętrzne odruchy swych modeli
jak żaden inny przed nim lub po nim malarz portretów grupowych.
W ostatnich latach życia szczególnie pociągały Rembrandta sceny przedstawiające
rozwiązanie jakiegoś dramatycznego konfliktu. Namalował wzruszonego Saula,
słuchającego gry małego, brzydkiego Dawida i ocierającego łzy ciężką, aksamitną
kotarą. Włoscy mistrzowie renesansu rzucali na kolana królów, uderzonych pięk-
nością Dzieciątka Jezus. U Rembrandta potężnego króla zwycięża wewnętrzna
prawda i piękno muzyki małego pasterza i każe mu wypuścić z ręki berło. Obrazo-
wi Powrót marnotrawnego syna (Ermitaż) dał Rembrandt wymiary ołtarzowe;
jest to przejmująca opowieść o pojednaniu, miłości i ludzkiej dobroci, a więc
0 sprawach najbliższych sercu artysty w owych latach. Sędziwy ojciec pochyla
się nad padającym mu do nóg synem, który powrócił do domu obdarty, w spa-
dających z nóg sandałach. Starzec, podobny do wielu postaci z portretów Rem-
brandta, obłapuje syna jak ślepiec i błogosławi, przebaczając mu niejako wbrew
sobie. Wszelki ruch zamarł: wydaje się, ze słychać w tej ciszy uderzenia serca
1 głos ludzkiej duszy. W malarskim wyrazie Rembrandt osiąga tu prostotę Giotta:
rezygnuje z wszelkich skomplikowanych efektów, z mnożenia planów i szcze-
gółów, odrzuca z palety zimne błękity i zielenie. Tony czerwieni i złota, dające
obrazowi ciepło wewnętrzne, lśnią i migocą, zanurzone w przejrzystej atmosferze.
Najzwyklejsze nawet ujęcie zupełnie skromnego motywu, na przykład mały obra-
zek z młodzieńczym aktem (Kolonia), niepokoi i skłania do pytań: czy to zwyczajny
model? A może to portret Tytusa, syna malarza? Lub nawet studium do postaci
Chrystusa przy kolumnie? Nie rozwiążemy tych wątpliwości, albowiem pracę
tę można tłumaczyć na wszelkie sposoby. Niewielkie dzieło uzyskuje przez to
głębokie znaczenie. Szczupła postać modela jarzy się blaskiem namiętności syna
człowieczego — żaden inny artysta nie sprowadził Chrystusa tak śmiało na ziemię.
Niewielu środkami osiąga Rembrandt wielkie bogactwo: chłodne, szarawe tło
pośrodku, złota poświata z prawej, a pomiędzy tym blade, nagie ciało złotowło-
sego młodzieńca. Źródła światła nie widać, lecz wszystko lśni, chwyta refleksy,
drga w półmroku. Motyw ludzkiej słabości przekształca się w objawienie we-
wnętrznego ludzkiego piękna.
Zarżnięty wól (Luwr) jest arcydziełem późnej twórczości Rembrandta. Przedmiot



nie odgrywa tu roli decydującej, nie została tez ukazana żadną akcja, którą by
można wyjaśnić za pomocą skojarzeń literackich. Dzieło to objawia jedynie ma-
larską wielkość artysty. Obrazem przedstawiającym wielkiego byka w tym sa-
mym mieście i w tym samym mniej więcej czasie zyskał szerokie uznanie Paulus
Potter. Cytowana praca jest kwintesencją holenderskiego naturalizmu i jego
płaskiej pedanterii. Potter ślizga się po powierzchni zjawisk, nie ufa sile artystycz-
nej wyobraźni, tylko to godzi się odtworzyć, co ujrzał własnymi oczami. Rembrandt
natomiast w pełni był świadom swojej zdolności wyczucia i możliwości oddania
pulsującego w materii życia. Takie wrażenie budziło w nim tez ubite zwierzę,
sam bowiem widok każdej istoty rodził w nim potrzebę dokładnego poznania jej
żywego wnętrza. Spojrzenie Rembrandta nie było tak zimne i badawcze, jak na
przykład Leonarda, lecz dokonywała się w nim tajemnicza przemiana: odrażające
pozory przekształcały się w wymowne świadectwo potęgi natury. W XVII wieku
Potter miał wielu zwolenników — znaczenie wizji Rembrandta pojęło dopiero
nasze stulecie.
Rembrandt miał od samego początku wielu uczniów, którzy przyswajali sobie
jego sposób malowania, i tak powstała cała szkoła. Należy tu wymienić przede
wszystkim utalentowanego, ale wcześnie zmarłego Carela Fabritiusa (1624?—
—1654), o temperamencie romantyka, który w malarstwie swym światłocień
Rembrandta zastępował wszystko przenikającym światłem plenerowym. Jednakże
większość uczniów opuściła Rembrandta z chwilą, gdy nazwisko jego wyszło
z mody. Artysta wprawdzie dalej wywierał wpływ na młodsze malarskie generacje,
lecz prawdziwie zrozumiana i doceniona została jego sztuka dopiero w dwieście
lat później, gdy do jego dziedzictwa nie można było nawiązywać bezpośrednio.
W czasach gdy wielki artysta wypełniał samotność swej pracowni nie uznawa-
nymi przez współczesnych obrazami, witalna siła sztuki holenderskiej była jeszcze
niepokonana. Holendrzy znajdowali w malarstwie niezmierne upodobanie.
Kościoły protestanckie wyrzekły się co prawda wszelkich dekoracji, za to ściany
gmachów publicznych, domów, gospod, a nawet warsztatów gęsto zawieszone
były obrazami. Zgodnie z gustem epoki siedemnastowieczni Holendrzy cenili
najbardziej malarstwo historyczne i mitologiczne, w tym stylu ozdabiano wiel-
kimi malowidłami ratusze i pałace. Wszelako próby dokonania rzeczy prawdziwie
wielkich rzadko tylko bywały w tej dziedzinie uwieńczone sukcesem. Rozkwitało
natomiast w siedemnastowiecznej Holandii malarstwo innego rodzaju: wzgar-
dzona przez akademie sztuka kameralna, ujawniająca w pracach małego formatu
twórcze siły narodu.
Obrazy były w Holandii przedmiotem zaciekłej pasji kolekcjonerskiej i ożywionego
handlu. Francuski podróżnik Sorbiere pisze: „Holendrzy wydają bardzo wiele
pieniędzy na zakup obrazów, aby jeszcze więcej zarobić przy ich sprzedaży".
Handel obrazami, określany słowem „ambacht", uprawiany był na jarmarkach,
gdzie zajadle się o nie targowano, wystawiano tez kolekcje na publiczne li-
cytacje. Ceny, po części niskie — dwa guldeny za obraz — niekiedy sięgały na-
wet czterech tysięcy guldenów. Istnieli malarze, którzy wymieniali obraz za
beczkę wina. Holenderski handel obrazami cechowała rzeczowość, niekiedy
także nadmierna chęć zysku, co oczywiście nie decydowało o charakterze sa-
mych dzieł sztuki. „Jeśli więcej spotkasz w Holandii obrazów niz drogich kamieni —

stwierdzał Sorbiere — dzieje się tak dlatego, że obrazy bardziej cieszą oko i naj-
lepiej zdobią pokoje".
Holenderskie malarstwo XVII wieku odznaczało się wielką różnorodnością. Na
szkołę holenderską składało się wiele kierunków: każde miasto miało swych włas-
nych malarzy i własne artystyczne poglądy. Co prawda w małym tym kraju, gdzie
miasta, bywało, położone były od siebie nie dalej niż o trzy kilometry, malarskie
szkoły nie mogły wyodrębnić się całkowicie — tym bardziej że liczni twórcy nie-
ustannie przenosili się z miejsca na miejsce. Najbardziej konserwatywny był
katolicki Utrecht: tradycje manieryzmu zastąpił tu caravaggionizm Honthorsta —
artystę tego z racji jego rozmiłowania w nocnym oświetleniu nazywano we Wło-
szech Gherardo delia Notte. W Haarlemie pracowali: Hals, Seghers, van Ostade
i Ruysdael; w uniwersyteckiej Leydzie — Dou, w patrycjuszowskich Delftach —
Carel Fabritius, Vermeer i Pięter de Hooch. Największym w Holandii ośrodkiem
twórczości i handlu artystycznego był Amsterdam, gdzie poza Rembrandtem
pracowali jeszcze van der Helst, Kalf, Potter i Metsu.
Malarstwo „małych mistrzów holenderskich", jak w XVII wieku nazywano więk-
szość współczesnych Rembrandta, zdumiewa różnorodnością swojej tematyki.
Z późnych i eleganckich portretów de Keysersa i van der Helsta spoglądają na
nas ociężałe matrony i zacni, brzuchaci mieszczanie w czarnych kurtach, o twa-
rzach okolonych śnieżnobiałymi, krochmalonymi kryzami. Niekiedy przez otwarte
okno możemy zajrzeć w głąb domu, gdzie pomarszczona staruszka krząta się
przy kuchni (liczne obrazy Dou). Malarze ze szczególnym upodobaniem ukazują
zamożne wnętrza: wkraczamy do czystej, jasnej izby, często pod nieobecność
jej mieszkanki, o której mówi nam njeco para eleganckich bucików lub zrzucony
w pośpiechu aksamitny kubraczek. Zdarza się nam asystować przy porannej
toalecie damy lub kawalera: służąca ściele łóżko, a pani domu bawi się z pies-
kiem (Mieris) lub myje ręce (Terborch). Bywamy świadkami scen familijnych:
oto piękna dziewczyna otrzymała list, oczywiście od wielbiciela, i ze sztuczną
obojętnością przesuwa wzrokiem po zapisanej kartce — a tu znów ojciec robi
wymówki swej ładnej córce, która słucha go z udaną pokorą, odwrócona do
widza kokieteryjnie plecami, wystawiając na pokaz atłasową sukienkę i smukły,
biały karczek (Terborch). Wytworne towarzystwo w wolnych chwilach chętnie
uprawia muzykę: mężczyźni grają na skrzypcach, kobiety akompaniują im na
klawesynie (Metsu). Czasami wiodą nas malarze do nakrytego stołu, gdzie lśni
chluba całego domu: kryształowe kielichy i srebrne patery, na których ułożono
smakowite dania i owoce (Claesz, Heda, Kalf), albo do kuchni, do glinianych
mis ze świeżo oczyszczonym śledziem i cebulą (Beyeren). Wchodzimy w nagie
ściany przestronnego ewangelickiego kościoła: widocznie z wielkim roztargnie-
niem malarz słuchał słów kaznodziei, gdyż najuwazniej obserwował promienie
słońca dobywające się zza kolumn, by igrać na płytach posadzki (de Witte).
I do szynków zaglądamy — tam przy wesołej wymianie słów przytupują rozba-
wieni pijacy (Ostade). Niekiedy wyjeżdżamy za miasto, na piknik wśród zieleni
(Steen), albo nad wodę, w której w upalny dzień zanurzają się nagie ciała tuz
obok spokojnie odpoczywającego stada (Potter). Czasami ukazuje się nam scena
wojenna: podjeżdża kawaleria, lśnią barwne mundury żołnierzy, a nad wojskiem
rozpina się wysokie, zachmurzone niebo (Wouwerman).



Na pierwszy rzut oka wydawać się może, iz życie w siedemnastowiecznej Ho-
landii odtwarzali malarze z pełnym obiektywizmem, jak odbicie w lustrze. Ale tak
nie było. „Sztuka holenderska — mówi pisarz francuski Paul Claudel — tak jak
sztuka wszelkich innych szkół, odpowiadała pewnej konkretnej tendencji..."
Istotnie: artyści holenderscy całkowicie niemal zrezygnowali z przedstawiania
jakichkolwiek przejawów brutalnej siły, zdemaskowania dążeń do wzbogacenia
się i chęci zysku, która w rzeczywistości była przecież jednym z witalnych bodźców
ówczesnego społeczeństwa. Rzadko ukazywali giełdę, milczeli na temat podbo-
jów kolonialnych, nic niemal nie mieli do powiedzenia o losie holenderskich chło-
pów, których warunki bytowe Marks określi jako niezmiernie ciężkie.
Holenderskie obrazki rodzajowe nie przedstawiały życia w postaci prawdziwej,
lecz nadawały mu takie pozory, o jakie chodziło ówczesnym ludziom. Wszystkie
tematy dzielono według ściśle rozgraniczonych dziedzin, jak poszczególne po-
wierzchnie szlifowanego kryształu, przez który malarze spoglądali na świat;
każda tematyczna grupa odpowiadać musiała na szereg postulatów, określają-
cych wyraźnie stosunek artysty do danego zagadnienia. We wnętrzu mieszczań-
skiego domu musiał więc koniecznie panować spokój, porządek i przyzwoitość —
chłopów zazwyczaj charakteryzowano na zabijaków i pieniaczy, w krajobrazie
wysokie i zachmurzone niebo było sprawą najistotniejszą, a w martwych natu-
rach prym wiodły apetyczne potrawy i lśniące czystością naczynia. Prawidła
owych konwencji nadały holenderskiej twórczości pewien sens ogólnie obowią-
zujący: kolekcjonerzy obrazów nie zabiegali, aby w zbiorach ich znalazły się
prace różnych malarzy, lecz starali się zdobyć po jednym choćby egzemplarzu
z każdego gatunku tematycznego. Analizując uważniej siedemnastowieczną sztukę
holenderską stwierdzimy, że przenika ją zawsze oddech równomierny, spokojny
i jednolity, ze jej stosunek do życia pozostaje trzeźwy, choć nie pozbawiony poezji,
i ze odznacza się wyraźnym zamiłowaniem do rzeczy wartościowych, które
przejawiało się także w życiu codziennym.
W zaraniu dziejów ludzkiej kultury, w starożytnym Egipcie, powszedniość mogła
przeniknąć do sztuki jedynie w celu przedłużenia zmarłemu jego ziemskiego życia.
Grecy z epoki klasycznej odnosili się do spraw codziennych z nietajoną wzgardą.
Renesansowi Włosi i wcześni Niderlandczycy nadawali tym pierwiastkom sens
wzniosły i historyczny, aby usprawiedliwić ich obecność w sztuce (nawet u Bruegla
miały one znaczenie alegoryczne). Holendrzy przywiązywali do powszedniego
dnia człowieka tak wielką wagę dlatego, ze zawierało się w nim wiele z tego, co
uzyskali za cenę ciężkich walk wyzwoleńczych. Z tego punktu widzenia także
i Rembrandt głęboko był związany z rodzimą tradycją.
Holendrzy mieli własną wizję świata, dla której stworzyli odpowiednią malarską
metodę. Obrazy ich są przede wszystkim bardzo komunikatywne. Widz natych-
miast wszystko pojmuje bez zbytniego wysiłku, niczego nie musi odgadywać ani
odwoływać się do źródeł literackich; obrazy te zanurzone są zazwyczaj w spo-
kojnym, równomiernym świetle, wszelkie przedmioty są na nich ukazane tak,
aby najłatwiej można je było rozpoznać. Wymienione cechy sprawiły, ze „mali
Holendrzy" pozostali ulubionymi malarzami także i dla następnych pokoleń.
Różnią się oni od Rembrandta i jego mrocznych obrazów, na których przedmioty
zawsze wymagają od patrzącego pewnej pracy wyobraźni, zapraszając go nie-

jako do współuczestnictwa w twórczym procesie, który powołał je do życia.
„Mali mistrzowie holenderscy" ewokują w nas często złudne wrażenie, że sami
nie będąc widziani obserwujemy obcych ludzi, którzy przy tym tak się zachowują,
jakby lada minuta spodziewali się gości.
Włoscy malarze renesansowi komponowali wnętrza tak, by służyły za tło dla
postaci. Znajdujące się w tych wnętrzach osoby oddziela od widza jakby nie-
widzialna bariera. Nawet piętnastowieczni Niderlandczycy rozmieszczali zarówno
ludzkie figury, jak i przedmioty w głębi na pionowej płaszczyźnie posadzki. Pięter
de Hooch natomiast wprowadza nas do swych wnętrz, otacza nas przedmiotami,
rozwija przed naszymi oczami niezmienny ład toczącego się życia. Wszystkie
szczegóły na tyle są oddalone, ze można je ogarnąć jednym spojrzeniem, a przy
tym wystarczająco bliskie, aby doskonale można je było odróżnić.
Obrazy Holendrów są zajmujące i nie przypadkiem niektóre z nich zostały później
opisane w formach literackich. Co prawda, nieczęsto spotykamy w tym malar-
stwie wydarzenia przekraczające zasięg ukazanego momentu Dla artystów ho-
lenderskich tylko bezpośrednio dostrzegalna rzeczywistość miała sens i urok,
ich obyczajowe kompozycje obywają się bez anegdoty.
Artystycznemu światopoglądowi holenderskich malarzy odpowiadały ich wy-
sokie umiejętności techniczne. Obrazy ich są zawsze dobrze skomponowane.
Nawet w wielofiguralnych scenach rodzajowych uderza subtelne wyczucie
rytmu w rozmieszczeniu osób i przedmiotów. Jeżeli główna postać znajduje się
w środkowej partii obrazu, stwarza w niej tym samym pewne wewnętrzne na-
pięcie: dopiero stopniowo uwaga nasza kieruje się ku pozostałym fragmentom.
We wnętrzu nie zawsze utrzymana zostaje ścisła symetria. Ponieważ jednak ów-
czesnym zwyczajem drzwi w domach rozmieszczano symetrycznie, równowagę
obrazu uzyskiwano przez wprowadzenie w jasny otwór drzwiowy odpowiedniej
grupy złożonej z paru postaci. W obrazie Terborcha Koncert dominantą jest po-
stać wiolonczelistki, która zajmuje na płótnie najważniejsze miejsce i przykuwa
wzrok wspaniałością swej jedwabnej sukni, podczas gdy dziewczyna przy for-
tepianie spełnia rolę wyraźnie podrzędną. W martwych naturach widać żywe
zainteresowanie materialną substancją rzeczy i jej migotliwym połyskiem, lecz
ponadto artysta wcale nie zrezygnował z właściwego odtworzenia kształtów:
cylindra kubka, stożka kielicha, kuli dzbana albo spirali obranej skórki cytryny.
Obrazy Holendrów są zawsze dobrze wykonane. Subtelnością techniki malarze
XVII wieku dorównywali artystom piętnastowiecznym. Szczególnie lubowali się
w oddawaniu ledwo dostrzegalnych odcieni na powierzchni przedmiotów, jak
na przykład nieco wytartego aksamitu pod paskiem kurtki (Mieris) czy połysku
atłasu (Terborch). Usiłując ukazywać przedmioty tak, aby były łatwo rozpozna-
walne — odtwarzali dokładnie lokalny kolor każdego z nich, lecz pamiętali i o tym,
aby wszystkie je połączyć jednolitym tonem. Często w centrum obrazu znajduje
się silny, jaskrawy akcent barwny — jak na przykład czerwona spódnica (Pięter
de Hooch) albo czarna jubka kobieca (Steen). Nieraz cały obraz zbudowany jest
na barwnych akordach: kombinacjach delikatnego fioletu, cytrynowej żółci,
karmazynowej czerwieni i odcieni jasnobłękitnych.
„Mali mistrzowie" byli przecież narażeni na różne pokusy, którym nawet wielu
utalentowanych artystów się nie oparło. Jakże zresztą nie mieli się entuzjazmować



zadaniem, polegającym na stworzeniu lustrzanej, wiernej kopii zewnętrznego
świata, jeśli dysponowali tak doskonalą techniką malarską? Żyjąc w środowisku
rozwijających się stosunków burżuazyjnych i zimnego wyrachowania — jakże
mogli uniknąć trzeźwej, nawet prozaicznej postawy wobec sztuki, którą tak do-
bitnie wyraził poeta Cats, piewca holenderskiego drobnomieszczaństwa? Wy-
starczy porównać Wnętrze Pietera de Hoocha z Prządkami Velazqueza, aby
w sposobie malowania holenderskiego artysty dostrzec drobiazgową oschłość.
Młody Potter stworzył znakomity żywy obraz: słynnego Byka. Lecz gdy zesta-
wimy go z malowanym szerokimi, śmiałymi pociągnięciami pędzla bykiem Ty-
cjana lub zarżniętym wołem Rembrandta — spostrzeżemy natychmiast, jak głę-
bokie i uduchowione są prace owych wielkich malarzy, a jak wiele banalnej prozy
tkwi w dziele ,,małego Holendra".

W pokoleniu malarzy holenderskich, które dojrzewało w połowie XVII wieku,
wybija się kilku artystów o szczególnie poetyckiej wizji świata, a zarazem dyspo-
nujących wyjątkowym mistrzostwem warsztatu. Vermeer (1632—1675), wy-
chowany w patrycjuszowskim środowisku w Delftach, nie był malarzem zbyt
płodnym — pozostało po nim niewiele ponad tuzin obrazów. Tchną one jednak
tak wielką poezją i doskonałością, jakiej próżno szukać we współczesnych im
dziełach de Hoocha czy Terborcha. Vermeer rozpoczął od wielkich, wielofigural-
nych kompozycji o tematyce czerpanej z Nowego Testamentu lub mitologii,
później zwrócił się ku portretom i pejzażom. Do największych osiągnięć doszedł
w dziedzinie malarstwa rodzajowego i w ukazywaniu wnętrz. Obrazy jego wy-
chodzą poza pojęcie wiernego odbicia, zazwyczaj jednak nie zawierają pierwiastka
alegorii, do której artysta jął się skłaniać dopiero w późnym okresie twórczości.
Potrafił on odgadnąć najgłębszy sens bliskiego, bezpośrednio dostrzegalnego
świata.
Naszyjnik z pereł Vermeera spokrewniony jest w swej skromnej tematyce z pra-
cami wielu innych Holendrów: okno, stół, dwa krzesła i — przed pustą ścianą —
kobieca postać. Wszakże z obrazu Vermeera promieniuje wzniosły spokój, ja-
kiego próżno by szukać u innych holenderskich malarzy. Na obrazach Terborcha
wszystko jest bardziej konkretne: mamy wrażenie, ze do danego wnętrza wcho-
dzimy, że możemy dotknąć przedmiotów, zadziwia nas również niezwykle su-
gestywny połysk atłasowej sukni. Także i ludzie Terborcha odpowiadają owym
wnętrzom: kobiety są eleganckie i pełne kokieterii, lecz zainteresowania ich nie
wykraczają poza ciasne granice pokojów, w których mieszkają. Vermeer nie
ustępuje wprawdzie swym współczesnym w wiernym odtwarzaniu wnętrz i przed-
miotów, istnieje nawet przypuszczenie, ze posługiwał się iluzjonistycznym efek-
tem, jaki daje camera obscura, ale w jego twórczości najważniejsze jest to, ze
postrzeganą rzeczywistość umiał przekształcić w obraz niezwykle poetycki.
W omawianym obrazie oświetloną ścianę równoważy zacieniony pierwszy plan.
Przedmioty zostały trochę odmaterializowane, uwydatniono za to prawidłowość
proporcji, a ukazana całość zestrojona jest z płaszczyzną malowidła. Z drugiej
strony płaszczyzna ta nie przeciwstawia się przestrzenności obrazu. Kontrast
pomiędzy ciężkim krzesłem i wizerunkiem kobiety podkreśla jedynie nieodparty
wdzięk tej postaci.

Na obrazach Vermeera kobiety odwrócone profilem stoją zazwyczaj przy oknie,
otwierają je albo też czytają przy nim list bądź słuchają muzyki. Artysta ów miał
rzadki dar wydobywania ze swych postaci moralnej czystości i siły, nawet jeśli
nie ujawniał intymnych ich przeżyć lub nastrojów. Kobiety Vermeera mają w so-
bie coś z wielkiego dostojeństwa antycznych posągów i marmurowych steli.
Był to jeden z nielicznych malarzy holenderskich, którzy nie zajmując się tematyką
mitologiczną, odczuwali szlachetne piękno klasyki.
Światłocień Rembrandta, przeciwstawianie jasności i ciemności w odwiecznej
ich sprzeczności i wzajemnym oddziaływaniu były Vermeerowi nie znane. Lubił
natomiast miarowe falowanie światła rozproszonego, bez reszty wypełniającego
pokoje. Na obrazach jego światło ma ton srebrzysty, nieco chłodny; jego perłowo-
szary odblask igra na ścianie, na tak przez Vermeera ukochanych jasnych błęki-
tach tkanin lub na pożółkłych mapach. To właśnie światło nadaje malarstwu
Vermeera ów nastrój równomiernego spokoju, który zazwyczaj przenika jego
zdumiewające, doskonale zharmonizowane obrazy. Artysta zdołał na swoich
płótnach utrwalić to całe piękno, jakie oko dostrzec może w kształtach, barwach
i subtelnościach światła. Lecz także i sprawy zmysłami nieuchwytne, dające się
jedynie niejasno przeczuć, stanowią cząstkę jego szlachetnego, wysokiego
kunsztu. Dobroczynna cisza kontemplacji promieniuje z dzieł tego wielkiego
malarza.
Pięter de Hooch usiłował niekiedy współzawodniczyć z Vermeerem w malowaniu
wnętrz, lecz okazywał się zawsze bardziej prostoduszny i naiwny. W strukturze
jego obrazów występuje na wierzch siatka perspektywy, kompozycje jego nie są
tak subtelnie zharmonizowane, barwy zaś cięższe, nie tak wyszukane.
Zachowały się tylko dwa pejzaże Vermeera, lecz każdy z nich stanowi bezcenne
arcydzieło. W widoku Delft rząd domów z nadbrzeża przyćmiony jest chmurami,
lecz z ich ponurym odbiciem w wodzie kontrastują oświetlone żółte mury w dali.
Dokładność obrazu rodzinnego miasta łączy się tu z niezwykłym wyczuciem uroku
chwili, w której niebo zdaje się uśmiechać. Uliczka przedstawia jeszcze prostszy
motyw: kawałek starego ceglanego muru, fragment zachmurzonego nieba i bruk
ulicy, przy której artysta spędził cafe swe życie. Ale i tutaj ostrość spojrzenia, które
zanotowało odcień każdej cegły, połączona jest z harmonią stosunków zacho-
dzących pomiędzy płaszczyzną obrazu, ścianą i oknami. Fragment najpospolitszej
codzienności przekształcił malarz we wspaniałe dzieło sztuki.
Inny jeszcze malarz z drugiej połowy XVII wieku wyróżnia się w grupie „małych
Holendrów": Emanuel de Witte (ok. 1617—1692). Samodzielny i niezależny jako
człowiek, także w sztuce podążał własnymi drogami. Malował wnętrza kościołów,
przy czym nie zadowalał się dokładnym odtworzeniem budowli, lecz przywoły-
wał na pomoc własną wyobraźnię. W obrazie swoim Targ w porcie prowadzi nas
w środek tłumu, co każe mu połączyć na jednym płótnie różne gatunki malar-
stwa: scenę rodzajową, martwą naturę, krajobraz architektoniczny. W przeci-
wieństwie do miękkiego, nieraz wręcz rozmiękczonego sposobu malowania
większości ówczesnych malarzy kameralnych de Witte jest surowy, niemal twar-
dy, nie przestając posługiwać się formą niezwykle konstruktywną.
Pejzażyści holenderscy umieli oddać specyficzne piękno ojczystej przyrody.
Zgodnie ze starym przysłowiem, że „Bóg dał Holendrom niebo i wodę, ziemię



stworzyli sobie sami" — na wcześniejszych pejzażach holenderskich, zwłaszcza
u Seghersa i Goyena, niebo z rozwichrzonymi, pędzącymi chmurami zajmuje
większą część obrazu. Ziemia zarysowuje się jedynie jako wąskie pasmo. Ledwo
jeszcze dostrzegalne na horyzoncie dalekie wiatraki i szczyty wieź kościelnych
tym dobitniej pozwalają odczuć bezkres holenderskiej równiny.
W pejzażach Jakoba van Ruysdaela (ok. 1628—1682) i młodszego, współczes-
nego mu Hobbemy (1638—1709) jeszcze silniej podkreślony został nastrój
najczęściej smutnego krajobrazu; u pierwszego nastrój to raczej emocjonalny,
u drugiego — bardziej idylliczny i spokojniejszy.
Ruysdael ukazywał piękno jałowych wydm i mokradeł pod szarym, chmurnym
niebem. Juz we wczesnych jego dziełach widzimy holenderskie wioseczki z cha-
tami przycupniętymi przy ziemi; wysoko wznoszą się nad nimi kościelne wieże
i wiatraki, krzaczaste korony drzew rysują się na tle szarego nieba; w samotnych
figurkach odczuwamy niepokój wędrowców na skraju drogi. Subtelnie i poetycko
ukazana została skromna przyroda Holandii na obrazie Ruysdaela Wieś Egmont:
stara wieża sterczy nad równiną, wokół niej ciasno tłoczą się chaty, między pa-
górkami wije się droga, w dali lśni pasmo morza, a na rozpiętym wysoko niebie
przelatują ponure, ciemne chmury, które usiłuje przebić promień słońca. Ruys-
dael nic tu nie przesadził; sam artysta pozostaje w cieniu, lecz namalowana przez
niego przyroda wydaje się żywa i uduchowiona.
W późno powstałym Cmentarzu żydowskim Ruysdaela (Drezno) przejawia się
tragizm w formach niemal alegorycznych: na tle ciemnego nieba odcina się biały
pień uschłej brzozy o bezsilnie zwisłych gałęziach, szumi rwący potok — znak
wszystko pokonującego czasu — toruje sobie drogę z niepohamowaną siłą,
nurtem swym porywając wspomnienia o tym, co przeminęło. Widzimy twory rąk
ludzkich, ruiny i nagrobne kamienie, które uległy niszczycielskiemu działaniu
sił przyrody.
Za szczytowe osiągnięcia pejzażowego malarstwa Ruysdaela uznać należy jego
dzieła z lat sześćdziesiątych, w których nic się nie dzieje, często nie widać w nich
ani jednego nawet człowieka: artysta ukazuje dzikie, niedostępne bagna lub
wysokie drzewa o gęstych konarach, lecz wszystko przepaja patetyczne odczucie
twórczej siły przyrody. Patos Ruysdaela bardzo jest jednak daleki w wyrazie od
nastroju krajobrazów Rubensa. Nie spotykamy tu ani wysoko sterczących pa-
górków, ani burzliwych podmuchów wiatru. Ruysdael jest pełen rezerwy, stosuje
technikę malarską staranną, nawet drobiazgową, jak większość swych rodaków,
a jego kompozycja jest niebywale prosta: częstokroć drzewa stoją symetrycznie
na skraju leśnej drogi, polana w dali daje głębię przestrzenną. Mimo to obrazy jego
sprawiają wrażenie klasycznej przejrzystości i wytwornego umiaru.
Ruysdael posiadł w stopniu doskonałym wyszukaną technikę malarstwa holen-
derskiego. Starannie odrysowywał każde drzewo, każdą gałązkę, nie stosując
szerokich, swobodnych pociągnięć pędzla, jakie spotykamy u Rembrandta.
Lecz wizualne poszukiwania Ruysdaela polegały na dzieleniu i zarazem synte-
tyzowaniu; mówi o tym Fromentin: „szare odcienie barw dominowały w górze,
szarobrunatne albo zielonkawe w dole... Z dala obrazy te wydają się ciemne,
z chwilą gdy podchodzimy bliżej, widzimy, że są przepojone światłem".
W połowie XVII wieku, po zawarciu pokoju westfalskiego w 1648 roku, Holandia

uzyskała niezależność. W tym samym czasie nadchodzi kres pogodnej i naiwnej
sztuki wczesnych holenderskich malarzy. Wybitne dzieła świadczą odtąd o więk-
szej głębi duchowej i silniejszym życiu wewnętrznym swych autorów. Humanizm
był główną tendencją malarstwa Rembrandta, Vermeer nieustannie dążył do
uzyskania wzniosłej i subtelnej harmonii. Ruysdael usiłował wyrazić swą myśl
w głęboko ujętym obrazie przyrody. W okresie tym demokratycznie nastrojone
mieszczaństwo zostaje w Holandii stopniowo spychane z dawnych pozycji
przez tę część burzuazji, która skłaniała się ku arystokracji. Odkąd Anglia i Francja
zadały dotkliwy cios gospodarczemu rozwojowi Holandii, sytuacja tamtejszej
arystokracji, popieranej przez księcia Oranii, wyraźnie się umacnia. Wpływy
flamandzkie i włoskie, później także francuskie, hamują dalszy rozwój samodzielnej
szkoły holenderskiej. W sztuce przeważają coraz silniej tematy klasyczne, mity
i alegorie. Tradycja rodzima jest wprawdzie wciąż jeszcze aktualna, lecz malar-
stwo holenderskie staje się coraz bardziej sztuczne, oparte na oschłym i gładkim
sposobie malowania, jak to na przykład widzimy w chłodnych, przypominających
emalię barwach Netschera, Fransa van Mierisa czy Adriaena van der Werffa.
Rozkwit sztuki holenderskiej przypadł na lata dominacji baroku w większości
krajów zachodnioeuropejskich. Wpływy baroku w Holandii były niewielkie, nie
mieli tu bowiem dostępu jezuici, którzy styl ten w całej Europie rozpowszechnili;
ponieważ jednak tuż obok Holandii istniały Flandria i Niemcy, a życie całego kraju
nie dawało oddzielić się od reszty kontynentu, także i artyści holenderscy przej-
mowali ogólny siedemnastowieczny sposób myślenia. Obce były im wprawdzie
uniesienia włoskiego baroku, lecz pociągała ich idea nierozerwalnej łączności
człowieka ze światem. Chmury na -obrazach Holendrów nie mają oczywiście
znaczenia mistycznego, jakie przypisywano im w barokowych obrazach ołta-
rzowych, lecz ich ruch i przemijanie nadają pejzażom holenderskim piętno pa-
tosu. Architekci holenderscy XVII w. posługiwali się podobnymi formami wyrazu,
co artyści baroku. Podniosły styl cechuje także wielkie malowidła i portrety
Rembrandta.
Z drugiej strony tak rozpowszechnione w Holandii malarstwo rodzajowe znane
było w XVII wieku także i sztuce włoskiej. Holendrzy ówcześni szukali jednak, w od-
różnieniu od barokowych artystów włoskich, piękna i wzniosłości w życiu co-
dziennym, idąc tu za tradycjami niderlandzkich mistrzów w XV wieku. O ile
jednak dawni malarze obraz Boga widzieli w każdym źdźble, o tyle artyści siedem-
nastowieczni sławili rzeczywistość w imię doczesnego jedynie świata. Rembrandt
nie był tu wyjątkiem, choć sięgał głębiej niż jego rodacy. Był uniwersalny, pod-
czas gdy większość „małych Holendrów" skupiała się na jednej tylko dziedzinie.
W XVII i XVIII wieku wpływ sztuki holenderskiej trwał nie umniejszony. Inspirowała
ona twórczość artystów tak wybitnych, jak bracia Le Nain, Chardin, Hogarth,
barbizończycy czy rosyjski malarz Fiedotow. W XIX wieku tacy malarze jak Meis-
sonier we Francji lub diisseldorfczycy w Niemczech usiłowali oprzeć się na Ho-
lendrach, przyjęli jednak z ich dziedzictwa tylko zewnętrzną powłokę.
Mistrzowie holenderscy zaspokoili artystyczną tęsknotę, która od czasów póź-
nego antyku na próżno nurtowała liczne pokolenia: przekształcili dzień po-
wszedni w poezję i spokrewnili z człowiekiem świat przedmiotów nieożywionych;
nadali przez to swemu kameralnemu malarstwu cechy prawdziwej, wielkiej sztuki.



IX. SZTUKA FRANCUSKA W XVII WIEKU

Z tego oto tronu, wroga najpiękniejszych
marzeń moich, spoglądam na miłość, jako
na jedną z mych poddanych...

Corneille, „Pulcheria"

Ukłoniłam się królowi. Odpowiedział
na mój ukłon tak, jakbym
była piękna i młoda...

Madame de Sevigne, 29 lipca 1676

Widzę człowieka, wokół którego cisną się
wszyscy: piastuje godności i urzędy. Widzę
innego, o którego każdy zabiega: cieszy się
bowiem łaskami. Ten zaś oto nawet przez
wielkich obdarzony jest uściskami
i pochlebstwami: to bogacz...
Ja zaś szukam człowieka, który byłby
jedynie dobry, a mimo to powszechnie
lubiany i poszukiwany.

La Bruyere, „Charaktery"

Okres wojen religijnych nie przysporzył rozwojowi sztuki francuskiej wielkich
sukcesów, pozostawi) jednak wyraźne piętno na catej francuskiej kulturze.
Protestantyzm nie zdołał we Francji zapuścić korzeni. Kościół katolicki zachował
w tym kraju czołowe miejsce. Na przełomie XVI i XVII wieku ukształtował się
jednak w wykształconych warstwach francuskiego społeczeństwa światopogląd,
który nie zrywając otwarcie z tradycyjną wiarą, opowiadał się za wewnętrzną
wolnością jednostki. Montaigne pokładał wielką ufność w naturze i wzywał
ludzi do pójścia jej śladem, lecz jako człowiek epoki przejściowej wątpił we
wszelkie tradycyjne przekonania, a zatem i w możliwości ludzkiego rozumu.
W ciągu długotrwałych walk o przekształcenie społeczeństwa i utworzenie mo-
narchii absolutnej obrona wolnej myśli i praw człowieka do szczęścia osobistego
wzmacniała tradycje humanizmu. Pogląd ten w XVII wieku wywarł wpływ rów-
nież i na sztukę. Przy tym jednak rozwój sztuki we Francji polegał w XVII wieku
zarówno na przezwyciężaniu afirmującego życie, lecz naiwnego światopoglądu
francuskiego renesansu, jak i chłodnego sceptycyzmu i chorobliwych przejawów
manieryzmu, który ujawnił się tu w sposób wyraźny w pracach znakomitego
grafika, Jacques Bellange'a.
Jacques Callot (1592—1635), największy z francuskich malarzy na początku
XVII wieku, pochodził z Nancy w Lotaryngii, przebywał jednak długo we Wło-

szech. Pracował na wielu europejskich dworach, naturę miał niespokojną, prze-
jawiał też skłonność do włóczęgostwa. Ponieważ od młodości utrzymywał kon-
takt z prostym ludem, znał go dobrze i chętnie go przedstawiał na swoich obrazach.
Gdy wszechpotężny kardynał Richelieu zlecił mu wykonanie malowidła na temat
zdobycia Nancy przez wojska królewskie, artysta odmówił oświadczając, iz
gotów raczej odrąbać sobie palce, niż ukazywać hańbę rodzinnego miasta.
Callot był świadkiem niekończących się niszczycielskich wojen, widział jaskrawy
kontrast pomiędzy przepychem dworów a nędzą ludu, stąd i spojrzenie jego na
świat było sceptyczne. Nie miał owego serdecznego stosunku do ludzi i ich
losów, jaki przejawiać mieli artyści już w następnym pokoleniu. Przywykł od-
nosić się do wszystkiego z pewnym dystansem, utrwalać nie tyle przejawy ducho-
wego życia różnych ludzi, ile raczej ich zewnętrzne cechy charakterystyczne;
pociągały go malownicze postacie żebraków w łachmanach, napuszeni kawale-
rowie, wykrzywione grymasem twarze karłów i kalek. Namiętnie interesował się
takimi typami i znakomicie umiał je odtwarzać. Obrazy jego wywołują zawsze
wrażenie pewnej przesady, po trochu także groteski, niekiedy graniczą już z ka-
rykaturą.
Jako nadworny malarz księcia Florencji stworzył Callot cykl obrazów z przed-
stawień teatralnych i baletowych. Na niewielkiej płaszczyźnie kartki umiał osią-
gać przestrzenną rozległość kompozycji wielofiguralnych. Wysoko w tym celu
umieszczał punkt obserwacyjny, z którego widoczne było całe przedstawienie
z licznymi maleńkimi postaciami, jakby rozgrywało się na powierzchni dłoni.
Dzięki temu właśnie mógł ukazywać całe tłumy ludzi. Odtwarzanie scen teatral-
nych wyostrzyło jego spojrzenie, pomagając mu wprowadzić ład i symetrię również
w obrazy z życia codziennego, a także zgłębić istotę rytmu poruszeń ludzkich
rzesz i uroczystych procesji. Callot był pierwszym malarzem, który przedmiotem
swych prac uczynił życie przybrane w postać sztuki teatralnej.
Prawdziwe swoje powołanie ujawnił jednak w typach ludowych z cyklu Capricci
(1617). Widzimy tam kawalerów przy szpadzie, w płaszczach i szerokoskrzyd-
łych kapeluszach, Cyganów w łachmanach, żebraków, kaleki, pokraki i garbatych
karłów; wydaje się, że typy te w połowie tylko zaobserwowane zostały na ulicy,
a w połowie zrodziła je fantazja artysty. Wszyscy zaś poruszają się w tańcu lub
fechtunku, wykrzywiają się w grymasach. Ułomne potworki wyglądają jak za-
stygłe maski. Przez poszukiwanie we wszystkim cech malowniczych zbliża się
Callot do owych francuskich poetów, którzy przeciwstawili się „Plejadzie"
i otrzymali później nazwę „groteskowych". Saint-Amant opiewał ruiny zamków,
Tristan 1'Hermite — obdartą żebraczkę w kaskadzie złotych loków. Troskliwie
dobierał Callot środki wyrazu artystycznego, rozwinął tez oryginalną technikę
graficzną, posługując się gęstym lakierem, a przy odtwarzaniu ostrych konturów
suchą igłą i rylcem. Pewnie i mocno prowadził cienkie jak pajęczyna kreski.
Swoją metodę pracy graficznej wykształcił Callot we Włoszech, tworząc ryciny
o pogodnej tematyce — na przykład Wojnę miłości (balet). Po powrocie do kraju
zdołał doświadczenia te wykorzystać w przedstawianiu wielorakich cierpień
przeżytych w czasie okrutnej wojny we Francji. W graficznych cyklach Miseres
de la guerre dowiódł, jak ostro i obiektywnie umie obserwować otaczającą rze-
czywistość. Chcąc nadać swoim obrazom głębsze znaczenie, nie posługiwał się



Callot, jak Bruegel, alegorią, lecz nazywał wszelkie rzeczy po imieniu. Nie po-
przestawał na efektownych atakach kawalerii — ulubionym motywie licznych
batalistów XVII wieku — lecz odsłaniał głęboki wpływ wojny na życie codzienne.
Przedstawiał napady i rabunki na drogach, spustoszenie i pożary wsi, nieszczęś-
liwych jeńców, pędzonych pod eskortą. Rycina pt. Egzekucja pod dębem tchnie
wielką siłą wyrazu. Z przerażeniem patrzymy na trupy nieszczęśników, jak owoce
gęsto rozwieszone na gałęziach. Efekt straszliwej metafory wzmacniają subtelne
kreski i wysoce artystyczny rysunek. Callot jest przy tym równie daleki od senty-
mentalnego opłakiwania wojennych okropności, jak i od patetycznego oburzenia.
Zdaje się mówić: wojna jest okrutna, przejawia się w niej nagie, twarde, nieugięte
prawo życia. Egzekucja pod dębem promieniuje imponującą siłą: samo drzewo
stoi mocno, jak pomnik, i nawet drobne postaci kapłana z krzyżem i dobosza nie
zakłócają równowagi kompozycji. Na sztychu Callota Święty Sebastian tłum
strzelców ustawił się naprzeciw drobnej postaci świętego, która na rozległym
placu wydaje się niemal tak samo zagubiona, jak upadły Ikar na brukselskim ob-
razie Bruegla. Później natomiast malarze francuscy XVII wieku uwydatniać będą
na swoich obrazach postać centralną.

Mowa tu o tak zwanych „peintres de la realite" (malarze rzeczywistości), którzy
w początkach stulecia pojawili się w różnych częściach Francji; przede wszyst-
kim wymienić trzeba Georges de La Toura i braci Le Nain. Sztuka ich jest bardziej
witalna, bardziej afirmująca życie niż kunszt Callota, a postawę cechuje większa
naturalność. Różnica między obydwu kierunkami jest taka sama jak pomiędzy
efektowną, choć przesadną liryką poetów „groteskowych" a pochodzącą z tej
samej epoki, spokojnie narracyjną powieścią obyczajową z życia chłopów.
Georges de La Tour (ok. 1600—1652) mieszkał w Luneville w Lotaryngii. Po-
dobnie jak wielu innych malarzy z początków XVII wieku znajdował się najwi-
doczniej pod wpływem szkoły Caravaggia. Lecz w przeciwieństwie do niespo-
kojnego artysty włoskiego de La Tour prowadził tryb życia osiadły, był czło-
wiekiem zamożnym i szanowanym, o przekonaniach raczej konserwatywnych.
Sztuka Caravaggia zarówno jemu, jak i innym współczesnym malarzom otworzyła
oczy na sprawy tego świata i dopomogła im znaleźć odpowiednie środki wyraża-
nia postrzeganej prawdy. Podobny w tym do innych zwolenników Caravaggia,
de La Tour upodobał sobie szczególnie oświetlenie nocne, przy czym interesował
się głównie problemem samego światła, podczas gdy w późnych dziełach Ca-
ravaggia dominuje cień.
Ponadto twórczość de La Toura zawiera pierwiastki, jakich nie spotykamy ani
u Caravaggia, ani u jego zwolenników: wzruszającą świeżość człowieka z ma-
łego miasteczka, wewnętrzną szczerość, przyzwoitość, a także pewną ociężałość,
przypominającą prymitywy francuskie z XV wieku. W Adoracji pasterzy (Luwr)
wszystkie zgromadzone wokół oświetlonej szopki, nieco sztywne postaci cechuje
naiwna prostoduszność: u Marii przejawia się ona w modlitewnie złożonych rę-
kach, widzimy ją również w postawie kobiety, ostrożnie niosącej gliniany dzban,
i w cielątku, odwracającym łeb w stronę Nowonarodzonego. Uroczyście przy-
zwoite są nawet takie sceny, jak na przykład Gra w karty (Paryż, zbiory Landry),
gdzie co prawda kurtyzana występuje w stroju wyzywająco eleganckim, ale
wygląda w gruncie rzeczy niewinniej niż Zuzanna na obrazach siedemnastowiecz-

nych mistrzów włoskich. Do najwybitniejszych dzieł de La Toura należy obraz
Narodzenie Dzieciątka (Rennes). Ubogie warstwy zarzucały artyście pychę,
a przecież widzimy, jak głęboko odczuwał ludowy wdzięk i czystość serca.
Cech chłopskich nie wyrażał nigdy w sposób brutalny, jak to się zdarza czasem
u młodego Velazqueza. Nie po raz pierwszy w XVII wieku połączył w malarstwie
sprawy powszednie ze świętymi. Nie pragnął też legendy zniżyć do poziomu czy-
sto ziemskiego, przeciwnie: całkiem skromny obrazek obyczajowy, nie przedsta-
wiający żadnych cudów wizerunek kobiety z niemowlęciem o zadartym nosku,
przekształcił nieoczekiwanie w obraz Matki Boskiej. Rezygnując z wszelkiej
pozy i gestu, nadając spokój całej kompozycji, użyczył kobiecie trzymającej nie-
mowlę i jej towarzyszce ze świecą tak wiele wyrazu, że porównać je można je-
dynie z postaciami Piera delia Francesca. Tej głębokiej treści odpowiadają rów-
nież cechy formalne obrazu: przede wszystkim posągowość figury, która wydaje
się wykuta z jednej bryły, niczym przez fale morskie oszlifowany kamień — a po-
nadto efekt światła padającego na osoby nie od zewnątrz, lecz promieniującego
z nich samych. Dzięki temu właśnie obraz przenika niezwykłe ciepło duchowe.
Szczególną wymową odznacza się obraz de La Toura Św. Sebastian opłakiwany
przez św. Irenę i jej towarzyszki (Berlin). Nad pięknym ciałem Sebastiana pochy-
lają się kobiety, jakby chciały dopełnić jakiegoś obrzędu. Jedna z nich trzyma
świecę, druga rozkłada ręce, trzecia ociera łzy, czwarta, niczym załobnica z bur-
gundzkiego nagrobka, zasłoniła sobie twarz ciemnym welonem i tylko zaciśnięte
kościste dłonie świadczą o wielkim jej cierpieniu. Obraz zbudowany jest nieco
sztywno i schematycznie, światło nie tyle przenika powietrze, ile raczej pod-
kreśla plastyczność przedmiotów. Pod. wielu względami nasuwa się porównanie
z malarstwem wieku XV, ale Georges de La Tour zdołał w postaci martwego
Sebastiana wyrazić nie tylko cnoty męczennika, ale i wzniosłe piękno i heroiczną
siłę w duchu XVII stulecia.
U braci Le Nain znajdziemy wprawdzie pewne analogie do La Toura, w zasadzie
jednak twórczość ich wiąże się z innym kręgiem tematycznym. Trzech było braci
Le Nain: Antoine, Louis i Mathieu. Antoine przejawia jeszcze pewną niedojrzałość,
jest w realizacjach swych nieco toporny. Prace najmłodszego z braci, Mathieu,
cechuje oschłość i powierzchowna elegancja. Najdoskonalsze obrazy tworzył
Louis (ok. 1593—1648). Bracia Le Nain pochodzili z Laon i stamtąd przenieśli
do stolicy styl prowincjonalny. W rozwoju artystycznym ulegali wpływom nie
tylko szkoły Caravaggia, lecz także i mistrzom rodzajowego malarstwa flamandz-
kiego; Louis prawdopodobnie zwiedził Italię.
W pierwszej połowie XVII wieku chłopi we Francji żyli bardzo nędznie, często też
wybuchały ich rebelie. Starsi bracia Le Nain zajmowali się głównie ukazywaniem
chłopskiego życia, mimo iz sami pochodzili z miasta, a obrazy ich kupowali lu-
dzie bogaci. Najwidoczniej dobrze znali wiejskie życie, a wybierali w nim to je-
dynie, co odpowiadało ich artystycznym skłonnościom. Nie tak bardzo pociągała
ich prosta rubaszność lub hałaśliwa wesołość, jakie z lekkim odcieniem drwiny
pokazywali Bruegel, Brouwer i van Ostade. Nie spoglądali także na nieszczęsnych
oraczy z owym litosnym pobłażaniem, jakie La Bruyere'owi kazało ich nazywać
,,dzikimi zwierzętami". Pod słomianymi strzechami wiejskich chat szukali bracia Le
Nain postaci skromnych bohaterów, żyjących w czystości obyczajów, i ukazywali



bez osłonek nędzę ich żywota. Wieśniacy z obrazów braci Le Nain mieszkają
w licho skleconych chałupach, chodzą w łachmanach, ich dzieci to bose stwo-
rzenia, nigdy nie czesane i zaledwie przyodziane w kuse koszuliny, a wszyscy żują
ciemny, suchy chleb, popijając go kwaśnym cidrem. Ale ci oberwańcy posiadają
własną godność i szanują ludzkie prawa, gwałcone przez arystokrację. Często
bez śladu zmieszania patrzą wprost na rysujących ich artystów: „popatrzcie —
zdaje się mówić ich spojrzenie — stoimy biedni i obdarci, ale zachowaliśmy ludzką
postawę i honor". Szczególnie Louis Le Nain z zachwytem odkrywał na wsi
takich ludzi: malował mądrych doświadczeniem starców, nie złamane życiem
kobiety, mizernych chłopców i blade dziewczęta, przedwcześnie dojrzałe dzieci,
zachowujące się jak dorośli. Nawet zwierzęta domowe, nawet mądre pieski są
tutaj pełnoprawnymi członkami chłopskich rodzin. Ani u Jordaensa, ani u młodego
Velazqueza typy prostych ludzi nie były przeniknięte ogólnoludzkim ideałem do
tego stopnia, co na obrazach Louis Le Naina. Może malarzowi temu podobały się
zwłaszcza patriarchalne obyczaje, jakie jeszcze panowały wśród ludu z odległych
okolic Francji. Przede wszystkim jednak był Le Nain wielkim artystą, z którego
dzieł promieniuje jego własna, ludzka dobroć.
Le Nain, podobnie jak Georges de La Tour, komponował swoje obrazy rodzajowe
symetrycznie, na wzór grupowych portretów. W pracach tych nie dostrzega się
tez niemal żadnej akcji, lecz wypełnia je życie duchowe. Le Nain odtwarzał za-
zwyczaj jakiś charakterystyczny moment, w którym ujawniała się psychiczna
postawa jego modeli. Cała konstrukcja Odpoczynku jeźdźca (Londyn) opiera się
na smukłej, do kolumny podobnej postaci dziewczyny z dzbanem, jeździec na
koniu przedstawiony został w jednym z rogów płótna w sposób zresztą często
u Le Naina spotykany. Nawet malując pejzaż z ludźmi na drodze odczuwał malarz
potrzebę podparcia płaszczyzny postacią pionową wysuniętą na pierwszy plan.
„Miniaturowy" sposób malowania Holendrów był dla Le Naina obcy i nie znany.
Jego malarstwo jest soczystsze i świeższe od sztuki Caravaggia, choć nie stosował
ostrych świetlnych kontrastów. Ulubiona srebrzystobłękitna i perłowoszara paleta
Le Naina odpowiada w pełni spokojnemu nastrojowi jego obrazów.
Modlitwa przy stole Louis Le Naina należy do najlepszych jego prac. Starsza,
jeszcze silna kobieta, w prostym białym czepcu, odwróciła się od stołu i z wyrazem
wewnętrznego niepokoju spogląda w dal poza granice obrazu, jakby całkiem za-
pomniała o czekającym ją posiłku. Dziewczyna trzyma gliniany dzban, lecz, jakby
przypadkowo, obróciła głowę w tym samym kierunku i również jest zamyślona.
Uśmiechniętego chłopca tuz za nią całkowicie natomiast absorbuje bochen
chleba, z którego właśnie odkrawa dla siebie kawałek; dalej widać jeszcze jedno
dziecko, najwyraźniej zainteresowane tym, na co patrzy babcia. Juz przez zróżni-
cowanie wyrazu samych tylko spojrzeń artysta powiedział tu bardzo wiele i podał
wnikliwą charakterystykę wszystkich obecnych. Podczas gdy w scenach chłop-
skich Adriaena Brouwera wzajemne oddziaływanie na siebie różnych przedmio-
tów przesłaniało stosunki istniejące pomiędzy ludźmi, skąd z kolei jego postaci
miały wygląd trochę marionetkowy, dla Louis Le Naina najważniejsze są ludzkie
twarze i postawy, jako zwierciadła charakteru; dlatego tez obrazy jego cechuje
pogodna afirmacja życia.
Opisany obraz odznacza się ponadto przejrzystą konstrukcją. Nie jest on bynajmniej

przeładowany postaciami i wyraźnie dostrzec możemy kolejność występujących
w nim płaszczyzn i miejsc pomiędzy nimi. Równomiernie i spokojnie spływające
światło podkreśla zaokrąglenia kształtów i łączy bryły, z których żadnej nie wchło-
nęła ciemność. Wewnętrzną żywość swych postaci łączy Le Nain z ich jasną świa-
domością i trzeźwością, a więc z cechami, o które tak zajadle i tak wymownie
walczyli myśliciele francuscy XVII wieku.

Z początkiem XVII wieku, po długiej przerwie spowodowanej wojnami religijnymi,
odżyło we Francji budownictwo. Najwybitniejszymi architektami tej epoki byli
Salomon de Brosse (1562—1626) i Lemercier (ok. 1585—1654). Twórczość
ich rozwijała się na podstawach stworzonych przez mistrzów francuskiego rene-
sansu.
Wznosząc Pawilon Zegarowy Luwru (1624—1630) posłużył się Lemercier
renesansowymi formami architektonicznymi, połączył go z tymi częściami pałacu,
które wybudował był Lescot. Podobnie jak u Lescota porządek kolumnowy został
tu ukazany wyraźnie. Dzięki rozbudowaniu najwyższego piętra, dzięki wysokiemu
dachowi podwójnym szczytom, silnie naprzód wysuniętym i zbyt wysoko ku
górze wyciągniętym kariatydom czteropiętrowy pawilon robi wrażenie imponujące
i dosyć ciężkie. Odróżnia go to od lekkiej i eleganckiej fasady szesnastowiecznej.
Na całkowicie innych tradycjach oparł się Lemercier budując kościół Sorbony
(1635—1656) i kościół Val-de-Grace (1645, budowa rozpoczęta przez Mansarta).
Zastosował tu swoiste warianty typu kościoła jezuickiego, z nieodłączną ogromną
przestrzenią pod kopułą i wspaniałą fasadą. Ten typ na ziemiach Francji został co
prawda przekształcony: formy nie są-tu tak bujne, raczej oschłe i surowe.
Lemercier był na służbie wszechpotężnego kardynała Richelieu i dla niego zbu-
dował ogromny pałac (od 1627), zburzony w latach rewolucji. Pałac ten zwar-
tością koncepcji przewyższał wszystko, co dotychczas istniało w renesansowej
architekturze francuskiej. Założony był na planie kwadratu, przed nim duży dzie-
dziniec, po którym następował jeszcze jeden mniejszy, a z kolei okrągły plac, od
którego promieniście biegły wysadzone drzewami aleje. Sam pałac był wpraw-
dzie położony nieco na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych i łączył się
z miastem drogą boczną, lecz cała ta budowla, przeznaczona dla twórcy fran-
cuskiego absolutyzmu, była w swej jednolitej kompozycji nader reprezentatywna.
Wspaniała architektura pałacu Richelieu stała się wzorem dla dalszego rozwoju
francuskiego budownictwa pałacowego.
Zanim jeszcze wzniesiony został kościół Sorbony, Salomon de Brosse wybudo-
wał w Paryżu kolumnami ozdobioną fasadę gotyckiego kościoła Saint-Gervais
(1616—1621). Znał on oczywiście rzymskie fasady barokowe. Umieszczając
jednak trzy porządki jeden nad drugim, nadał owej fasadzie strzelistość i smukłość
w duchu tradycji późnogotyckiej, zastosowanej w sposób przypominający pa-
wilony z XVI wieku. Pałacowi Luksemburskiemu natomiast miał de Brosse —
na życzenie zleceniodawczyni Marii de Medici — nadać imponujący i potężny
wyraz włoskiego pałacu barokowego. W odróżnieniu od rezydencji francuskich
pałac Luksemburski z rozległym swoim dziedzińcem honorowym (cour d'honneur),
wyodrębnionymi narożnymi pawilonami jest bardzo reprezentacyjny. Ściany ujęte
w toskański porządek kolumnowy zbudowane są z potężnych, boniowanych



murów. Pałac Sprawiedliwości w Rennes (plany
1618), z wysokim dachem, nieco wystającymi skrzy-
dłami, płaskimi pilastrami i wysokim portalem po-
środku, odpowiada w zasadzie tradycji francuskiej
i podówczas kształtującym się gustom klasycznym.
W pierwszej połowie XVII wieku architekci francuscy
po raz drugi wyruszyli po naukę do Włoch, lecz tym
razem za wzór miały im służyć zabytki włoskiego
baroku. Zresztą i w tym wypadku typy, motywy
i kształty zapożyczane z Włoch zostaną we Francji
odpowiednio przekształcone.

Cechy architektury francuskiej przejawiały się naj-
dobitniej w pracach Francois Mansarta (1598 —
—1666). Zapewne zgodnie z własnymi upodoba-
niami był on budowniczym nie tyle kościołów i kró-
lewskich zamków, ile raczej prywatnych will i pała-

cyków. We wszystkich kwestiach dotyczących zarówno realizacji, jak i projek-
tów był niezmiernie uparty, dlatego trudno mu było dojść do porozumienia
z królem i ministrami. Nazwisko Mansarta kojarzy się nam zawsze z typem wyso-
kich dachów, tzw. mansardowych, które często i chętnie stosował, choć sam ich
nie wynalazł. Znaczenie jego twórczości nie ogranicza się przy tym bynajmniej
do wprowadzenia tej jednej nowości.

We francuskiej architekturze renesansowej klasyczny porządek kolumnowy trak-
wany był przeważnie jak dekoracja, przydatna do rytmicznego ożywienia ścian
i tak dla Francji charakterystycznych pawilonów. W połowie XVII wieku pojawia
się jednak w tym kraju potrzeba bardziej wnikliwego rozumienia zasad architek-
tury antycznej. „Talent architekta —pisze Freart de Chambray (1650) — u w i -
dacznia się nie w szczegółach, lecz w układzie jego dzieła".
Mansart już w najwcześniejszych swoich pracach dążył do ukształtowania całej
bryły budynku w sposób jasny i przejrzysty. Pałac w Balleroy zbudowany jest
według dawnej tradycji, jako zestawienie jakby wieżowych pawilonów o wysokich
francuskich dachach i kominach. Nowa jest tu jednak klasycznie proporcjonalna
kompozycja, jaką tworzy ten zespół i jakiej szesnastowieczni architekci francuscy
jeszcze nie znali. Środkowy trzypiętrowy pawilon góruje nad bocznymi, ale wiąże
się z nimi układem okien w obu niższych piętrach. Dachy pawilonów skrajnych,
zewnętrznych, są jeszcze niższe — odpowiednio do większej ich odległości od
pawilonu środkowego. Pawilony boczne wysunięte są do przodu, tworząc coś
w rodzaju dziedzińca honorowego. Architektoniczna kompozycja tej niezwykle
prostej bryły budowlanej wyróżnia się harmonią swych proporcji.
Pałac w Balleroy zbudowany został z cegieł; budulec ten był zawsze na Północy
popularny, a we Francji, z początkiem XVII wieku, zaniechano tynkowania; na-
roża i obramowania okien z białego wapienia zaznaczają szkielet całego budynku
i wszystko to razem, łącznie z wysokimi dachami, nadaje gmachowi wygląd re-
liktu średniowiecza. Układ całości jednak zdradza już podstawowe cechy nowego
stylu — klasycyzmu. Pełne uroku szesnastowieczne warowne zamki nad Loarą
wydają się w porównaniu z tą surową precyzją naiwne, niemal prymitywne.

W najbardziej dojrzałym swym dziele, pałacu Maisons-Laffitte (1642—1651),
Mansart zachował otwarty dziedziniec. Środkowa wieża stapia się tam jednak
z całym masywem budynku, a ściany są rozczłonowane za pomocą kolumn i po-
dwójnych pilastrów; te elementy porządku kolumnowego nadają budowli uro-
czystszy charakter. We wnętrzu pałacu, zwłaszcza w przedsionku, ściany bynaj-
mniej nie tworzą gładkich pól: wysuwają się do przodu lub tez cofają, zdobią
je pilastry i kolumny; oddziałują przy tym na patrzącego zupełnie inaczej niż po-
tężne przedsionki barokowych pałaców niemieckich i włoskich z XVII i XVIII wie-
ku. Dostrzegamy tu natychmiast klarowne proporcje poszczególnych pomieszczeń,
kolejność występowania płaszczyzn, ład w podziale ścian. Pałac Maisons-Laffitte
ze swymi wysuniętymi do przodu skrzydłami bocznymi, swym cour d'honneur
i dominującą symetrią jest bardziej reprezentacyjny niz francuskie pałace z XVI
wieku. W połowie XVII wieku w całej Europie nie było architekta o tak wyraźnym
wyczuciu proporcji jak Mansart, równie umiejętnie wynajdującego spokojne
i czytelne korelacje między bryłą budowlaną i dekoracją, stanowiącą spuściznę
renesansu. Epoka Ludwika XIV przyćmiła później swym przepychem i rozmiarami
swoich poczynań subtelną i pełną umiaru sztukę francuską połowy XVII wieku,
w której honorowe miejsce zajmują prace Mansarta, braci Le Nain i Poussina.

Kultura francuska okrzepła w połowie XVII wieku. W całej Francji rozpoczął się
wielki ruch kulturalny, silnie oddziaływający na sztukę. Podstawą tego ruchu było
utworzenie scentralizowanego państwa, francuskiej monarchii absolutnej. Anta-
gonizmy, jakie w tej sytuacji się wytworzyły, zaktywizowały wszystkie siły społe-
czeństwa francuskiego. Większość współczesnych nie miała wątpliwości, że taka
właśnie forma rządzenia państwem jest postępowa, lecz despotyczne tendencje
absolutyzmu, wyrażające się w działalności Richelieu, natrafiały na żywe protesty
zarówno w sferach arystokracji, jak i u mieszczan. W okresie Frondy walka ta
przybrała formy otwarte, przy czym w przeciwieństwie do czasów Reformacji
nie łączono juz interesów ściśle politycznych z zagadnieniem przekonań religij-
nych. Najtęższe głowy w kraju zajęte były polityką. Mazarin miał powiedzieć do
hiszpańskiego ambasadora, że ,,w całej Francji nie ma ani jednej przyzwoitej ko-
biety albo i kurtyzany, która wieczorem, kładąc się do łóżka z mężczyzną, nie
rozmawia z nim o polityce".
Polityczna ta walka w rozmaity sposób wywierała niejednakowy wpływ na świa-
domość różnych środowisk, wszędzie jednak budziła poczucie indywidualnej
odpowiedzialności jednostki wobec społeczeństwa. W XVII wieku szeroko były
we Francji aprobowane idee stoików: ze człowiek, niezależnie od okoliczności
zewnętrznych, sam w sobie musi znaleźć siłę i odporność konieczną w życiowej
walce. W tym właśnie czasie Kartezjusz, przeciwstawiając się prawdzie objawionej,
głosił, że ludzka samowiedza stanowi jedyny punkt wyjścia wszelkiego po-
znania. Przyjmując to założenie gotów był zakwestionować i sprawdzić na
nowo wszystkie pojęcia przekazane ludzkości przez tradycję. Z chwilą zaś, gdy
ową tendencję do powątpiewania o całej dotychczasowej wiedzy przezwyciężył,
stworzył w oparciu o metodę matematyczną podstawy nowoczesnej nauki. Przy-
jął tezę, iż zbudowany na rozumie świat stanowi coś w rodzaju mądrze skonstruo-
wanego mechanizmu. Pracując przeważnie za pomocą logicznego wnioskowania,
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nie doceniał roli naukowych eksperymentów. Nauka Kartezjusza stała się podstawą
francuskiego racjonalizmu. Wprawdzie wpływ tej nauki odczuć się dał dopiero
w przyszłości, niemniej uzasadnione i rozwinięte w dziełach Kartezjusza tezy doj-
rzewały juz w kulturze francuskiej pierwszej połowy XVII wieku, w dobie Corneille'a
i Poussina.
Corneille, założyciel teatru francuskiego, cieszył się wielkim uznaniem swoich
współczesnych. W sztukach jego bohaterowie starożytnego Rzymu przemawiają
językiem Frondy i wyrażają na scenie uczucia, które w epoce Richelieu przepeł-
niały serca Francuzów. Ideałem Corneille'a był człowiek wolny, odważny, gar-
dzący śmiercią, podporządkowujący własne życie interesom ojczyzny i poskra-
miający ślepe namiętności górującym nad nimi rozumem. W celnych replikach
postaci swoich dramatów formułował Corneille dobitnie współczesne etyczne
ideały: „Nie czas teraz miłować, czas teraz umierać" woła jego Herakliusz. Miłość,
wyzwolona niemal całkiem ze zmysłowości, to u Corneille'a namiętne dążenie
ku dobru. Wprawdzie artysta popadał niekiedy w deklamatorstwo, a bohaterowie
jego sztuk oskarżają się wzajemnie i kłócą jak strony przed sądowym trybunałem,
ale w najlepszych jego utworach wzrusza nas głęboko przekonanie, ze wszystko
na świecie zależy od człowieka i jego dobrej woli. Ta właśnie myśl nadaje tragediom
Corneillea wielką wartość etyczną.
Z poszukiwania nowego, podniosłego stylu zrodziła się w społeczeństwie fran-
cuskim walka o czystość języka. Juz na początku XVII wieku Malherbe nadawał
swoim lirycznym wierszom logiczną klarowność rozpraw matematycznych. Język
literacki tworzył się w słynnym salonie Rambouillet i innych arystokratycznych
salonach Paryża, gdzie spotykali się przedstawiciele najwyższych sfer społeczeń-
stwa i gdzie juz powstał przed Molierem wyśmiewany „styl afektowany". Mowa
francuska nabiera obecnie cech, które na długo uczynią z niej język światowy.
Styl La Rochefoucaulda uznany zostaje za wzór z uwagi na jego „żywość, pre-
cyzję i subtelność". Od XVII wieku we Francji przypisuje się wielkie znaczenie
w dziedzinie literatury budowie zdania, a w sztuce w ogóle — formie artystycznej.
Wielu pisarzy i artystów podejmowało zresztą wówczas tradycyjne tematy i do-
wodziło prawd od dawna znanych, lecz otaczało ich powszechne uznanie,
gdyż mówili o tym i ukazywali to za pomocą nowych środków wyrazu.
W połowie XVII wieku pojawiło się we Francji wielu wybitnych malarzy. Uczeń
Włochów Vouet, twórca obrazów ołtarzowych, pozostawił także interesujące prace
z dziedziny malarstwa dekoracyjnego. Znanym portrecistą był Philippe de Cham-
paigne, twórca pełen wyrazu, choć nieco rubaszny. Nad wszystkimi francuskimi
malarzami z pierwszej połowy XVII wieku góruje Nicolas Poussin (1594—1665),
podobnie jak Corneille, który przewyższa wszystkich współczesnych sobie dra-
maturgów. Podczas jednak gdy Corneille uzyskał z końcem stulecia godnego
rywala w postaci Racine'a, Poussin pozostał największym malarzem francuskim
XVII wieku.
Poussin pochodził z ubogiej rodziny zamieszkałej w niewielkiej wiosce norman-
dzkiej. Po paroletnim pobycie w Paryżu opuścił swój kraj i osiadł w Rzymie
(1624), gdzie w małym domku przy Monte Pincio spędził całą resztę życia. Raz
tylko jeszcze powrócił do Francji (1 640—1 642), aby niebawem ją opuścić z uczu-
ciem rozgoryczenia. Żle się czuł na dworze absolutnego monarchy, w atmosferze

pałacowych intryg, którym sztuka „służyć miała ku ozdobie". Później malował
na zamówienie bogatych i wykształconych kupców, którzy cenili jego kunszt, lecz
wobec których zajmował stanowisko artysty całkiem niezależnego. Sądząc
z autoportretu (1650, Luwr) i zachowanych listów, był Poussin człowiekiem peł-
nym godności, rozważnym i myślącym, przejawiającym niekiedy skłonność do
pedanterii. Ze swymi współczesnymi dzielił wiarę w wartość moralnych zasad
stoicyzmu.
Z rozważań jego na temat sztuki wnioskujemy, że umysł miał niezwykle głęboki
i ze nieustannie starał się uświadamiać sobie sens swoich twórczych zadań i uży-
wanych środków wyrazu tak, aby zamysły twórcze godzić z wymaganiami roz-
sądku. W starej jakiejś księdze przeczytał, ze istniały cztery rodzaje muzyki antycz-
nej: surowy „dorycki", namiętny „frygijski", pogodny „lidyjski" i wesoły „joński" —
odtąd usiłował dostosować do tych typów swą twórczość malarską, co bynajmniej
mu nie przeszkodziło w stworzeniu wielu obrazów pełnych urzekającej poezji.
Oficjalna Francja wydawała się Poussinowi nieznośna. Ale i w Rzymie czuł się
osamotniony. Wokół niego rozwijała się w szalonym tempie sztuka baroku, on zaś
wędrował przez ruiny Wiecznego Miasta, jakby nie dostrzegając ich zabudowy
w nowym stylu, kościołów i pałaców wznoszonych na zlecenie papieży i prałatów.
Zabytki i starożytne inskrypcje, cała owa rzymska atmosfera pomogły mu wyobra-
zić sobie postać człowieka doskonałego i odtworzyć w sztuce ideał szlachetnego
bohatera, do którego tak gorąco tęskniło wielu jego współczesnych.
Poussin należał do tych wielkich artystów, którzy nie od razu rozpoznają swoje
prawdziwe powołanie; rozwój jego twórczości trwał przez całe życie i nie zawsze
przebiegał po linii prostej. Męczeństwo św. Erazma (Watykan) niewiele jeszcze
odbiega od prac mistrzów rzymskiego baroku. Na wczesnych obrazach Poussina,
na przykład na płótnie Zaraza w Asdod (Luwr), gwałtowne poruszenie ludzkiego
tłumu i napięcie skrótu, w jakim ukazane zostały budynki, wywodzą się z ducha
manieryzmu. Za młodu Poussin zdradzał zamiłowanie do mistrzów z Fontaine-
bleau, do Tycjana i Rafaela, następnie do rzymskich malarzy z XVII wieku.
Lecz juz w Natchnieniu poety (Luwr) objawia się nam Poussin jako artysta do-
skonały Obraz ten uderza niezwykłą świeżością i wdziękiem nie spotykanym
u żadnego z ówczesnych mistrzów włoskich, nie wyłączając nawet Domenichina,
którym Poussin ogromnie się zachwycał. Cytowane płótno nie przedstawia zresztą
ani mitologicznego, ani historycznego zdarzenia, tylko po prostu grupę pięknych
ludzi. Wzajemne stosunki owych postaci nie zostały tu wyraźnie sprecyzowane
i stąd obraz czerpie swój nadzwyczaj poetycki urok.
W samym środku młody, potężny bóg Apollo siedzi wsparty ramieniem o lirę
i wskazuje rękopis poety. Stojąca za nim smukła muza z na pół odsłoniętą piersią
przypomina dziewczęta Goujona. Młody poeta zdaje się nie dostrzegać obecności
boga: wzniósł oczy ku niebu, z którego nadlatuje Amor, trzymający dwa laurowe
wieńce. Natchnienie młodzieńca nie ma w sobie nic z pobożnej modlitwy. W ma-
larstwie starożytnym spotykaliśmy często postaci ludzi z oczami zwróconymi
w górę, jak gdyby uczestniczyły w obecności sił niebiańskich. W podobny spo-
sób u Poussina człowiek uzmysławia sobie w natchnieniu potęgę myśli, która
włada światem. Na twarzach bohaterów Poussina panuje spokój, jako wyraz
ufności w zwycięstwo rozumu.



W przeciwieństwie do wężowych skrętów arabesek Rubensa usiłował Poussin,
zgodnie ze swymi przekonaniami, ukształtować każdą postać jako istotę we wszy-
stkich swych cechach doskonałą. Daleki jest od harmonijnych kompozycji ołta-
rzowych i „sacre conversazioni" (świętych rozmów) epoki renesansu, gdzie adora-
cja okazywana postaci umieszczonej centralnie przez osoby ją otaczające wyrażana
była za pomocą ściśle przestrzeganej symetrii. Każda z postaci Poussina jest cał-
kowicie swobodna i samodzielna. Nowatorstwo artysty w stosunku do renesansu
polega na podkreślaniu poszczególnych części kompozycji jasnym światłem bo-
cznym (na przykład silnie oświetlony czerwony płaszcz Apolla) przy pozostawianiu
innych szczegółów w cieniu: nadaje to całej scenie głębię przestrzenną. Jasna
postać muzy pojawia się na ciemnym tle, przed jasnym tłem stoi pozostający w cie-
niu poeta, podczas gdy osoba boga stapia się z ciemnymi pniami drzew. Takie
właśnie momenty stanowią o harmonii i dramatycznym napięciu obrazu.
W latach 1625—1630, po okresie młodzieńczego entuzjazmu dla takich mistrzów
klasycznego kierunku w Rzymie, jak na przykład Domenichino, zwrócił się Poussin
do Tycjana. Tycjan pomógł mu utwierdzić się we własnym poczuciu barw, w zro-
mieniu -piękna nagiego ciała na tle soczystej zieleni, w fascynacji niezwykłym
urokiem drzemiących nimf, rozigranych amorków i gniewnych sylenów, na brąz
spalonych słońcem. Poussin szybko sobie przyswoił bogatą i żywą paletę Ty-
cjana: na grubofakturowym płótnie kładł wielkie plamy barwne i uzyskiwał
znaczną ich świetlistość. Lecz nawet w najbardziej idyllicznych tematach nie od-
dawał się Poussin beztroskiej radości w tym stopniu, co Tycjan albo Rubens.
W licznych jego Bachanaliach zawsze wyczuwa się pewną powagę, a uroda jego
bachantek owiana jest zawsze tchnieniem heroicznej wzniosłości. Toteż postaci
satyrów, którzy pochylają się nad oszołomionymi nimfami, pełne są utajonego
zachwytu. Tak oto wśród powszechnej euforii i roztańczenia znajduje przecież
człowiek doskonałość i piękno i wszystko tu ma własny ład i własną miarę.
Te obrazy o złotym wieku przenika czystość, wręcz patetyczna niewinność.
W idyllach swoich nie zapomina Poussin także o tragicznych rysach życia. Arka-
dyjscy pasterze schyleni nad kamienną płytą czytają głośno napis: Et in Arcadia
ego (Ja także byłem w Arkadii — tytuł znajdującego się w Luwrze obrazu Pous-
sina) i to nasuwa im myśl o śmierci. W Królestwie Flory (Metamorfoza roślin, Dre-
zno) śliczne dziewczęta sypią kwiaty, spoczywają u boku kochanków, igrają
pośród amorków — ale przez niebo pędzi kwadryga ognistego boga, czas nie-
powstrzymanie dąży naprzód, kwiaty opadają, a w takt wesołego tańca młody
wojownik rzuca się na własny miecz, by kres życiu położyć samobójstwem. Zda-
niem Poussina śmierć jest siostrą snu i dlatego śpiące jego bachantki podobne
są u niego do umierających wojowników.
We wszystkich tych obrazach z lat trzydziestych przejawia się wyraźnie oryginalny
malarski światopogląd artysty. Dla mistrzów epoki renesansu kompozycja była
tylko jednym z wielu środków wyrazu, natomiast u Poussina świadoma, przemy-
ślana i twórczo usprawiedliwiona budowa obrazu staje się kwestią najważniejszą.
Komponował swoje płótna z postaci wolno stojących lub zgrupowanych, przy czym
nieustannie powtarzał kilka szczególnie ulubionych motywów, którym jednak
w coraz to nowych zestawieniach nadawał nową treść. Figury o naturalnych,
niewymuszonych gestach wydają się rozmieszczone na różnych planach, lecz na

samej powierzchni obrazu tworzą jakby same przez się rodzaj wieńca lub piramidy;
wskutek tego ich precyzyjny układ zyskuje pozycję dominującą. Charakter kom-
pozycji nie umniejsza zresztą pełnej uroku swobody poszczególnych postaci:
każda z nich, wykonując swój osobisty i pełen wyrazu ruch, wplata się równocze-
śnie w czytelny wzór geometryczny lub podkreśla architektonikę obrazu.
Obraz pt. Tankred i Hermiona jest dziełem dojrzałej twórczości Poussina z lat
trzydziestych. Ciało lezącego Tankreda przejawia wyczerpanie rannego i za-
razem zadowolenie z zasłużonego odpoczynku. Rycerz, który go podtrzymuje,
robi wrażenie najbliższego przyjaciela. Hermiona jest pełna rozpaczy; miecz,
którym obcina sobie włosy, aby przewiązać nimi rany ukochanego, trzyma w taki
sposób, jakby chciała popełnić samobójstwo. Nad bohaterem czuwają dwa konie,
przy czym wydaje się, że siwek pojmuje wszystko, co dzieje się wokół. Drama-
tyczny efekt sprawia złote światło zachodzącego słońca. W ściśle określonym
układzie owej grupy na płaszczyźnie obrazu i w przestrzeni ukazał Poussin w spo-
sób niezrównany przyjazne związki, łączące troje ludzi. Artysta wyprzedził tutaj
Corneille'a: wybuch uczuć staje się na jego obrazie wyrazem układu świata.
Temat śmierci, cierpienia i zguby bohatera wvrazał Poussin niejednokrotnie, łącząc
go w sposób szczególnie doskonały z ideą służby dla kraju. Podobnie jak Corneille,
także Poussin czytywał z niezmiernym przejęciem tych starożytnych autorów,
którzy pisali o ludziach przenikniętych poczuciem obowiązku i dzięki temu
nieustraszenie idących śmierci naprzeciw. W malarstwie łączono zazwyczaj
moment śmierci człowieka z wyobrażeniem niebiańskich rozkoszy. Poussin na-
tomiast przeciwstawił człowieka nieuchronnej tragedii śmierci, której nadejścia,
jako mądry stoik, odważnie oczekiwał. Germanicusa na marach otacza grono
wojowników (Rzym, Palazzo Barberini), również Eudamidas czeka na śmierć
i sporządza testament (Kopenhaga). W ten sam sposób ukazani zostali bohate-
rowie Zdobycia Jerozolimy, a nawet i Chrystus w Opłakiwaniu (Monachium).
Konający lub juz umarły leży zawsze z odchyloną w tył głową i w tym właśnie
momencie spływa nań ostateczny, pełen szczęścia spokój. W śmierci nie ma tu
już żadnej tajemnicy, nie sieje już postrachu jak w czasach średniowiecza lub
nawet jeszcze w XVI wieku. W obliczu śmierci człowiek może dać dowód opano-
wania i prawdziwej ludzkiej godności.
W latach czterdziestych, po pobycie w Paryżu i, być może, pod wpływem doznanych
tam wrażeń, Poussin zrezygnował niemal całkowicie z malowania scen idyllicz-
nych. Przechodzi obecnie do ukazywania wydarzeń: Rebeka, Chrystus uzdra-
wiający ślepca (Luwr), Wspaniałomyślność Scypiona (Moskwa) lub Sąd Salomona
(Luwr). W tych samych latach stworzył też dwa cykle Siedmiu Sakramentów
(pierwszy cykl 1639—1641, Belvoir Castle, Anglia), nieco chłodne w koncepcji,
lecz wspaniałe. Ludzie pokonali juz oto swe namiętności, utracili jednak przez to
siłę witalną. Wszystko, co dzieje się na tych obrazach, ujęte jest w ramy ścisłej
prawidłowości, każda niemal akcja staje się ceremonią, której przebiegu pojedyn-
czy człowiek odmienić nie może i której musi się poddać niczym losowi. Wiele
jest wzniosłości w obrazach Poussina, lecz zrodziła je raczej chłodna refleksja niż
ogień prawdziwej żarliwości. Kompozycja tych dzieł jest niezwykle przejrzysta,
barwy tracą tu nieco ze swej świetlistości, bardziej podporządkowują się formie,
spuścizna Tycjana wydaje się już zapomniana.



W ostatnim okresie życia (pięćdziesiąte i sześćdziesiąte lata stulecia) odnajduje
sztuka Poussina swoją pierwotną siłę. Obecnie wszakże artysta nie szuka wielkości
w ludziach, lecz w naturze. Maluje wiele widoków: ocienione koronami drzew
drogi lub równiny. Drzewa z obrazów Poussina rosną zazwyczaj swobodnie;
wyciągają gałęzie na wszystkie strony, nie natrafiając na żadne zewnętrzne prze-
szkody. Korony ich są przeważnie miękko zaokrąglone, tak jak zarysy skłębionych
chmur, płynących po niebie. Miejscami ziemia podnosi się i przechodzi w ogromne,
skalne masywy, symbolizujące potężne siły natury. Strome góry nad równiną
nasuwają myśl o człowieku-bohaterze, który przerasta zwykłych śmiertelników.
Tu i ówdzie pojawiają się ludzie, świadomi powagi miejsca, w jakim się znaleźli:
tam oto niosą szczątki wygnanego z ojczyzny Fokiona (Luwr), tu znów zatopiony
w rozmyślaniach siedzi apostoł Mateusz (Berlin). Spokojnie wije się wstęga
drogi, równiny kolejno po sobie następują i cieszą oczy widza zarówno odmianą
form, jak i wyrazem nienaruszalnego ładu. Pejzaże Poussina cechuje uroczysta,
wzniosła cisza i niemal świątynny spokój. Nawet w obrazach przedstawiających
Zimę, nawet w Potopie, tym wizerunku zagłady wszelkich żywych istot na ziemi,
zalane wodą skały, postaci i nagie drzewa wydają się jakby skamieniałe. Tylko
zygzak błyskawicy na zachmurzonym niebie podobny jest do ogromnego węża,
który wije się i wygina. Warto wskazać na ogromną różnicę pomiędzy zimową
burzą Poussina i burzą El Greca, gdzie wszelka materia przekształca się w strzeliste
płomienie.
W wielkich pejzażach Poussina, na przykład w znajdującym się w Leningradzie
Krajobrazie z Polifemem, każdy fragment robi wrażenie samodzielnego dzieła
sztuki. Nie ulega wątpliwości, ze Poussin dążył do przedstawiania trwałych cech
przyrody, a więc jej struktury. W jego obrazach nie ma stałego ruchu światła,
tak charakterystycznego dla Rembrandta. Patrząc na dzieła Poussina zaczynamy
natomiast pojmować, ze wszystko w naturze opiera się mocno na ziemi, jak na
cokole: dumnie wznoszą się góry, sklepienie chmur stanowi odpowiednik ziemi,
liście i zieleń tworzą ramy obrazu.
Rysunki Poussina pomagają nam śledzić przebieg jego rozwoju, zrozumieć,
czego szukał, ku czemu dążył i z jakiego punktu wychodził. Pierwotną, wyrazistą
i śmiałą koncepcję realizuje Poussin często linią prowadzoną wręcz zuchwale:
z chwilą jednak gdy rysunek przenosi na płótno, wszystko nabiera spokoju i rów-
nowagi, niekiedy nawet staje się bardziej powierzchowne. W szkicach do Bacha-
naliów uderza jedynie zasadniczy rytm rozmieszczenia przedmiotów, wielkie
formy, splecione ramiona; zaznaczona została symetria i rytmiczne powtórzenia
kompozycji. Rysunkiem utrwalał Poussin najważniejsze elementy obrazu, miano-
wicie rytmiczną jego siatkę, jego architektoniczną konstrukcję — czyli te cechy,
które później w trakcie malowania miał opracować szczegółowo.
Na szkicu Mojżesz dobywa wodę ze skały artysta improwizuje masową scenę
przy najoszczędniejszym użyciu środków artystycznej wypowiedzi. Widzimy wład-
czy gest sprawiającego cud Mojżesza i wyciągnięte do źródła ręce spragnionych
ludzi; podniecony tłum, jak również skały i chmury przenika niepokój, tak jakby
cała natura uczestniczyła w wielkim wydarzeniu. Podobnie jak w grafice Rem-
brandta szczegóły zostały tu pominięte — a przecież artysta wyraźnie ukazuje,
co owa scena przedstawia. Charakterystyczne dla Poussina jest podporządko-

wanie wszystkiego postaciom ludzkim i rozmieszczenie ich w przestrzeni —
pejzaż stanowi tu jedynie akompaniament. Człowiek jest miarą wszelkich rzeczy,
a o przebiegu akcji decyduje wola, nie uczucie. Omawiany szkic zawiera więcej
treści niż niejeden obraz Poussina. Następcy artysty naśladowali jego gładki
sposób malowania, ale artystycznego wyrazu tych rysunków nikt juz po nim nie
zdoła odtworzyć.
Dążenie do doskonałości w budowie obrazu nie umniejszało zainteresowań
Poussina w dziedzinie przekazywania wrażeń bezpośrednich. Najlepiej można
to dostrzec w jego pejzażowych szkicach z natury. Na jednym z widoków Chantilly
widzimy zaledwie lekko zaznaczony łuk bramy i rozległą równinę. Lecz jedno-
cześnie wyrażona została tu cała wzniosłość klasycznej krainy i patos antycznych
ruin. Szkic ten odznacza się szczególną klarownością i świetną kompozycją. Na
innym rysunku, znajdującym się w Albertinie, ukazał Poussin jedno tylko drzewo
na tle migotliwej zieleni lasu — i ten samotny, potężny pień wydaje się wzniosły,
niczym dorycka kolumna.
W okolicach Rzymu, w bagnistej Kampanii, mógł Poussin spotykać rodaka Cal-
lota, Lotaryńczyka Claude Gellee, zwanego Lorrainem (1600—1682). Również
i Lorrain opuścił był Francję, aby całe swe długie życie spędzić w Rzymie —
z natury jednak bynajmniej nie był podobny do Poussina. Obca mu była całko-
wicie umiejętność koncentracji i stałe dążenie do podporządkowywania twór-
czych zamysłów świadomie wytyczanym sobie zadaniom, a więc charaktery-
styczne cechy Poussina. Claude Lorrain pracował jak dziecko, śpiewał jak ptak,
niewiele w życiu przeczytał, z trudnością ledwie umiał się podpisać, ale uwiel-
biał sztukę i zakochany był w pejzażach Rzymu. Latem, gdy słońce długo stało
na niebie, spędzał całe dnie w plenerze, robiąc szkice i studia Niezbyt dobrze
umiał rysować ludzkie postaci, dlatego prosił innych malarzy, aby je na jego
prace nanosili. W przeciwieństwie do pejzaży Poussina — człowiek nie odgrywa
u Lorraina istotnej roli, mimo ze obrazy jego noszą takie tytuły, jak na przykład
Ucieczka do Egiptu, Porwanie Europy, Walka na moście czy Akis i Galatea.
Podobnie jak u Poussina na pejzażach Lorraina widać przeważnie jasne niebo,
rozległą równinę lub morze i góry. Lecz Poussin określał swoje pejzaże głównie
konkretem brył; nie darmo górę w Krajobrazie z Polifemem (Ermitaż) wieńczy
kolosalna figura. Natomiast w pejzażach Lorraina dominuje powietrze, dal, głębia
i światło. Światło jest dla artysty najważniejsze, zajmował się nim nieustannie;
często przyglądał się słońcu, jak jasna jego tarcza wschodzi nad rozległą równiną
lub jak pod wieczór toczy się z wolna pod widnokrąg, sypiąc pomarańczowymi
iskrami. Claude Lorrain chętnie malował a contre jour (pod światło), wskutek
czego wszystkie przedmioty, a przede wszystkim drzewa, nie wydają się u niego
zestawione tak ciasno, jak u Poussina, są raczej przejrzyste, a korony drzew
przypominają delikatną koronkę. Niekiedy tez na skraju obrazów Lorraina widzimy
szczątki jakiejś starej świątyni lub samotnie stojącego człowieka i motywy te
nadają owym pejzażom odcień melancholii.
Rozległości pejzażu Lorraina, z wijącymi się rzekami, z mostami i miastami, nic
zazwyczaj nie zakłóca ani nie przysłania, a tak przy tym bywa pociągająca, ze
wobec niej niknie pierwszy plan. Uderza nas to przede wszystkim w widokach
portów i zatok. Malarz lubił zwłaszcza ów uroczysty moment, gdy cytrynowozółty



krąg słońca zniża się do horyzontu i pęk złotych promieni pada na zmarszczoną
zieleń fal. Odległe przedmioty przysłania juz mgła, a drzewa i maszty statków z ta-
kielunkiem zarysowują się filigranowo na jasnym niebie, w chwili powolnego
zmierzchu. Lorrain prowadzi spojrzenie widza w głąb, budząc w nim niejasne
wyobrażenia nieznanych krain, nieokreśloną tęsknotę za dalą. Uczucia takie nigdy
przed Lorrainem nie kojarzyły się z malarstwem pejzażowym. Mimo skierowanego
w głąb ruchu obrazy Lorraina przepaja niewzruszony spokój; otwierającą się dal
ograniczają po bokach jak kulisy budynki, drzewa lub góry, linie poziome biegną
jedne nad drugimi, sylwetki drzew i gór utrzymane są w proporcjach. Wszystko
tchnie przekonaniem, iz doskonałość jest osiągalna i ze natura sama w sobie
jest piękna i wzniosła: tak więc, mimo wszystko, sztuka Claude Lorraina wyka-
zuje jednak pokrewieństwo z malarstwem Poussina. W obrazie Akis i Galatea
(Drezno) Dostojewski dostrzegał personifikację złotego wieku, epoki niezmąco-
nego szczęścia, o której on, piewca ludzkiej niedoli, zaledwie śmiał marzyć.
Lorrain pozostawił wiele rysunków stanowiących szkice do obrazów, podobnych
do nich w kompozycji, strukturze i proporcjach. Szczególne wyczucie przyrody
przejawił w studiach z natury. Rysował stapiające się z linią horyzontu sylwety
wzgórz Tivoli, zwłaszcza zaś drzewa oraz mchem i krzewami porośnięte kamienie
i skały. Jedna z tych prac przedstawia oświetlone ukośnymi promieniami słońca
zarysy kościoła Św. Piotra. W owych studiach z natury artysta dążył do utrwalenia
określonego momentu, rezygnując ze starannego opracowania szczegółów i po-
zostawiając szkic pobieżnie tylko lawowany. Lecz jakże niezwykłych, jak poetyc-
kich kształtów nabierają te oświetlone słońcem lub księżycem i za pomocą świa-
teł i cieni przekształcone przedmioty. W rysunku Tyber pod Rzymem Lorrain
zupełnie nieświadomie zbliża się do Rembrandta: jak Rembrandt bowiem odtwo-
rzył całokształt wrażeń odniesionych w chwili patrzenia na dany pejzaż.
Podczas jednak gdy artysta holenderski usiłował wyrazić swe doznania za po-
mocą wibracji atmosfery i migotania świateł wśród gałęzi drzew, Lorrain kieruje
spojrzenie ku smukłym drzewom w tle horyzontu uwieńczonego w oddali łań-
cuchem gór. Więcej tez u Lorraina przestrzeni, więcej światła na niebie i w od-
zwierciedlającej to niebo rzece — a nad wszystkim panuje wzniosła cisza i spo-
kój. Także ten rysunek z natury charakteryzuje jasno zaznaczona konstrukcja.
Masyw górski zamyka szeroką równinę, przeciętą rzeką.

Sześćdziesiąte lata XVII stulecia były przełomowe dla rozwoju sztuki nie tylko
we Francji, lecz i w całej zachodniej Europie. W tym czasie odeszła juz niemal
cała generacja wielkich artystów, urodzonych w końcu XVI i na początku XVII wie-
ku. Nie żył juz Velazquez, tak ceniony na dworze króla hiszpańskiego i cieszący się
powszechnym uznaniem, umarł Hals, nie zrozumiany i zapomniany przez nowe
pokolenie, w biedzie skończył Rembrandt, który według spisanego podówczas
dokumentu nie pozostawił po sobie nic prócz „wełnianej i bawełnianej odzieży
i narzędzi pracy"; zmarł atakowany przez Akademię Literatury Corneille oraz
Poussin, którego Akademia Sztuki podniosła do rangi autorytetu, niewłaściwie
pojmując jego umiłowanie odwagi i wolności; pod wpływem ataku melancholii
położył kres własnemu życiu Borromini, w tym samym czasie zmarli również
Bernini i Claude Lorrain.

Najważniejsze dla tego okresu było jednak pojawienie się nowej generacji o no-
wych poglądach na życie i stawiającej tez nowe wymagania sztuce. W galerii
autoportretów w Uffizi daje się ów przełom wyraźnie prześledzić: az po lata
siedemdziesiąte artyści zachowują humanistyczną godność wolnej myśli i nie-
zależnej osobowości. Potem zmienia się zewnętrzna ich postać i wyraz ich twarzy.
Nie brak im wprawdzie nadal poczucia wartości własnej, lecz w pudrowanych
swych perukach, z dumnym uśmiechem na wargach, sprawiają wrażenie ludzi
zblazowanych: nie służą juz teraz Apollinowi i muzom, lecz zachowują się z wyż-
szością specjalistów w sprawach sztuki, uczonych członków Akademii i zarazem
gotowych do usług dworaków. Nigdzie zresztą problem ten nie zaznaczył się tak
wyraźnie, jak we Francji.
Jeden tylko wybitny artysta nie chciał popłynąć z prądem, a był nim najlepszy
rzeźbiarz francuski XVII wieku, Pierre Puget (1620—1694). Skłonni bylibyśmy
nawet przedstawić go jako współczesnego Poussina, Berniniego i Borrominiego,
lecz na swoje nieszczęście urodził się o całe dwadzieścia lat później. Obdarzony
nieposkromionym temperamentem, rozpoczynał mnóstwo prac, ale wielu z nich
nie doprowadził do końca. W latach młodości wielkie wrażenie wywarł na nim
włoski barok. Jego Milon z Krotonu (1682) jest wstrząsającym obrazem ludz-
kich cierpień i stoickiej odwagi. Ramię bohatera uwięzło oto w pniu drzewa i na
próżno usiłuje się on bronić przed atakiem lwa. Wyrazem namiętności, różnico-
waniem ruchów, umiejętnością odtwarzania nabrzmiewających mięśni prace
Pugeta nie ustępują w niczym dziełom Berniniego. Bernini jednak łagodził prze-
życia swych bohaterów świętością ekstazy, podczas gdy Puget ukazuje i glory-
fikuje walkę zaciekłą, lecz beznadziejną.
W swej przeraźliwej brzydocie maska Meduzy Pugeta przypomina gotyckie chi-
mery. W XVII wieku żaden włoski artysta nie odważyłby się na tak śmiałe odchy-
lenie od norm klasycznych. Cierpienie nie łagodzi w dziełach Pugeta, jak u Berni-
niego, wyrazu rozkoszy — lecz okrutne męczarnie przynoszą jego postaciom
oczyszczenie, podobnie jak w tragediach Corneille'a.
Puget potrafił jednak ukazywać również i pogodne strony życia: jego terakotowy
posążek Macierzyństwo (Aix) zbliża się do kobiecego ideału Rubensa. Były to
wszakże czasy, gdy artyści nie mogli egzystować z dala od królewskiego dworu,
a namiętna i na wskroś szczera sztuka Pugeta nie była u dworu ceniona. Potę-
piali ją zwolennicy nowego stylu, który ukształtował się ostatecznie w drugiej
połowie XVII wieku.
Niwecząc Frondę (1653) absolutyzm odniósł we Francji ostateczne zwycię-
stwo. Mieszczaństwo francuskie, które niegdyś wraz z artystokracją występowało
przeciwko królowi, obecnie zaczęło popierać scentralizowaną władzę i jej walkę
z resztkami feudalnego rozdrobnienia. Państwo uprawiało merkantylizm: postawiło
zadanie podniesienia produkcji, popierało przechodzenie od rękodzieła do manu-
faktury i przyspieszało rozwój przemysłu rodzimego za pomocą polityki ceł.
Juz od XVI wieku rozwija się we Francji „monarchia absolutna jako centrum
cywilizacyjne, jako podstawa społecznej jakości". Monarchia francuska gorliwie
zabrała się do wykorzystania całej spuścizny naukowej i artystycznej, jaką kraj
nagromadził w pierwszej połowie wieku. Później, w książce o stuleciu Ludwika
XIV, Wolter podał długi spis osiągnięć owej epoki, zaliczając do nich zarówno



zlikwidowanie pojedynków, jak i udoskonalenie broni palnej i wszelkiego rodzaju
maszyn. Nawet początkowo potępiona przez Sorbonę nauka Kartezjusza włączona
została do inwentarza dóbr kulturalnych francuskiego absolutyzmu.
Na dworze Ludwika XIV koncentrowało się całe życie intelektualne kraju i stam-
tąd odpowiednio nim kierowano. Społeczeństwo francuskie musiało niejako
„stanąć frontem" do swego króla. A król w zachowaniu swoim zdradzał coraz
więcej cech despoty i bynajmniej nie kierował się altruizmem budując swoje
państwo. Od czasów rzymskiego imperium nigdy nie istniała w zachodniej
Europie państwowa władza, która by dysponowała tak nieograniczonymi pełno-
mocnictwami, jakimi rozporządzał król francuski. Potęga jego dlatego była tak
wielka, ze dla własnych celów mógł korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy
techniki. Lecz wraz z umocnieniem władzy królewskiej absolutyzm francuski
przekształcił się w siłę hamującą narodowy rozwój Francji i prowadzącą osta-
tecznie do groźnego kryzysu.
„Król lubił we wszystkim wielkość i sławę" pisze Wolter. W polityce zaś dbał
przede wszystkim o zachowanie prestiżu, co miało między innymi usprawiedli-
wiać wręcz niebywałą rozrzutność dworu. Życie w królewskim pałacu przypomi-
nało nigdy nie kończące się przedstawienie teatralne: rozpoczynało się rankiem
uroczystą ceremonią wstawania króla (lever), po której następowały audiencje
i przyjęcia, a późnym wieczorem odbywały się zabawy, bale i uczty. Arystokraci
musieli być stale obecni w królewskiej rezydencji, zawsze otaczać swego mo-
narchę, nawet kiedy grał w karty. Musieli również podporządkować się swoistej
hierarchii, co z kolei doprowadzało do ostrych antagonizmów i starć. Sprawy
etykiety ujęte były na dworze w ramy niewzruszonego ładu i dyscypliny niemal
wojskowej. Dworacy musieli nosić pudrowane peruki i modne ubiory. Długo
przetrwać miały specjalne zasady uprzejmości obowiązujące mężczyzn w sto-
sunku do kobiet, powstałe za czasów Ludwika XIV. Blask dworskiego życia wy-
wierał silne wrażenie na współczesnych. Nawet Madame de Sevigne, której
słynne listy odznaczają się taką szczerością, nie mogła się z tego życia wycofać.
Sztuka podlegała w okresie rządów Ludwika XIV wielkim przemianom. Król
troszczył się o sztukę, widząc w niej środek do uświetnienia swej władzy i osoby.
Nie poprzestawał przy tym na popieraniu poszczególnych artystów, których za-
praszał do wykonywania określonych prac. W XVII wieku cała sztuka francuska
została w znacznej mierze zorganizowana; minister Ludwika XIV, Colbert, nie
robił istotnych różnic pomiędzy przemysłem i sztuką, rozwój przemysłu miał
bowiem służyć królewskim manufakturom, a rozwojowi sztuki służyć miały kró-
lewskie Akademie.
Akademia Malarstwa i Rzeźby powstała juz w 1648 roku, lecz działalność jej
datuje się dopiero od roku 1664. W 1671 roku została założona Akademia Archi-
tektury; z kolei Akademie Muzyki i Tańca oraz Akademia Inskrypcji i Literatury.
Otwarcie Akademii wyzwoliło artystów z ich na poły rzemieślniczej egzystencji
członków cechu. Akademie uporządkowały także system nauczania, sprawy
kształcenia znalazły się w centrum ich uwagi. Juz w młodym wieku uczniowie
kończyli poważne studia, dzięki czemu Akademie w dość szybkim czasie mogły
wychować licznych artystów, tak bardzo potrzebnych Ludwikowi XIV. Mniej
korzystny był wpływ Akademii na dziedzinę samej twórczości artystycznej.

Akademia Malarstwa ogłosiła wprawdzie Poussina za autorytet i otoczyła jego
nazwisko prawdziwym kultem, ale z wyjątkiem nielicznych twórców, jak na przy-
kład Le Sueura, który wiele od Poussina przejął, członkowie Akademii nie doce-
niali tej potężnej twórczości; nie dostrzegano Poussina kolorysty, powoływano
się na słabsze jego prace, nadając kolorytowi w malarstwie znaczenie drugo-
rzędne. Lebrun twierdził, że tylko znajomością rysunku różnią się artyści od ma-
larzy pokojowych, choć sam, sądząc z jego akademickich wykładów, wniósł
do nauki o malarstwie wiele nowego: występował z tezą podobieństwa roz-
maitych typów ludzkich do zwierząt, co jak na ówczesną zmanierowaną epokę
było bardzo śmiałe.
Najszkodliwsze dla działalności Akademii okazało się ustalenie ścisłych prawideł
estetycznych. Mógł w tej dziedzinie posłużyć akademikom za wzór Boileau
i jego ,,L'art poetique" (1 674), która to książka stanowiła kodeks stylu poetyckiego.
Boileau postulował ograniczenie poezji do naśladowania natury, podporządko-
wanie jej zasadom zdrowego rozsądku i stosowanie wzorów starożytnych:
„Kto według reguł pracuje, tworzy piękną sztukę". Własne wiersze zdołał Boileau
niekiedy uchronić od skostnienia dzięki swej naturalnej żywości i bystrości
umysłu, lecz mimo wszystko nie stał się poetą prawdziwym.
W dziedzinie sztuk plastycznych owo poszukiwanie norm przybrało szczególnie
bezsensowne formy. W 1675 roku opublikowana została „Table de Preceptes",
spis reguł malarskich. Wkrótce potem Roger de Piles napisał rozprawę, w której
posługując się systemem 20 stopni, rozdał cenzurki różnym wielkim malarzom:
na przykład Michał Anioł otrzymał za kompozycję 8 punktów, za rysunek 17,
za barwę 4; Lebrun za kompozycję 1.6, za koloryt 8; Rembrandt za kompozycję 15,
za rysunek 6, za koloryt 17.
Członkowie Akademii umieli rysować, przyswoili tez sobie wiele artystycznych
umiejętności oraz środków malarstwa klasycznego. Lecz w gronie ich żaden nie
dorównywał wielkim mistrzom XVII wieku. Inspirator i dyktator Akademii, pierw-
szy nadworny malarz króla — Lebrun (1619—1690), był zdolnym organizatorem
i utalentowanym dekoratorem. Świadczą o tym liczne tkane według jego rysun-
ków dywany, tak zwane gobeliny, których produkcja w okresie rządów Ludwika
XIV ogromnie się powiększyła. Lebrun mógł także zostać dobrym portrecistą,
lecz większość jego kompozycji, scen religijnych czy historycznych, którymi stawił
Ludwika XIV — wydaje się niesłychanie nudna i sztuczna. Nigdy jeszcze w dzie-
jach, tak jak u Lebruna, tyle umiejętności i mistrzostwa nie skupiło się w rękach
artysty do tego stopnia pozbawionego prawdziwie twórczego entuzjazmu.
Spadkobierca, a w okresie dyktatury Lebruna jego konkurent i przeciwnik,
Pierre Mignard, musiał się ograniczyć do malowania portretów. Przypadł mu
w udziale zaszczyt malowania Moliera (Luwr), ale większość jego portretów
cechuje nieznośna ckliwość. Prace van der Meulena, którego Ludwik XIV cenił
jako batalistę, świadczą niekiedy o temperamencie malarskim swego twórcy —
lecz bitwy przezeń przedstawiane nie zawierają nawet cienia nieprzekupnej
prawdomówności sztychów Callota. Jako chlubne wyjątki wymienić tu można
Largilliere'a (1656—1746) i Rigauda (1659—1743). Portrety przez nich malo-
wane więcej mają zacięcia, choć obaj ci artyści mogą być uważani za twórców
reprezentacyjnego typu portretu z epoki Ludwika XIV. Ludzie z tych wizerunków



mają zawsze chłodny uśmiech na ustach i afektowaną pozę, a postaci ich dosłow-
nie giną w zwojach wspaniale malowanych materii: aksamitu, jedwabiu i brokatu.
Omawiani twórcy dość często przejawiają bystrość spojrzenia, ale nie dorównują
ani Berniniemu, ani Rubensowi, ani van Dyckowi. W rzeźbie francuskiej ze
schyłku XVII wieku zwracają uwagę portretowe popiersia Antoinea Coyzevox
(1640—1720). Do najlepszych jego prac należy popiersie Kondeusza Wielkiego;
artysta umiał połączyć oficjalną elegancję z dobrze zarysowanym charakterem.
Dowcipny uśmiech na wargach nabiera szczególnego wyrazu w zestawieniu
z koronkowymi niemal lokami peruki. Mimo woli nasuwają się na myśl ludzkie
„Charaktery", opisane przez najlepszego pisarza owej epoki, La Bruyerea (1688).

W dziedzinie architektury pałacowej i ogrodowej epoka Ludwika XIV pozosta-
wiła spuściznę o niezwykłym znaczeniu historycznym. Prototypów parków
francuskich szukać należy w przepysznych siedemnastowiecznych ogrodach
podmiejskich will rzymskich magnatów. We Francji juz na początku stulecia
Lemercier stworzył podstawy nowego stylu w ogromnym pałacu Richelieu
wraz z otaczającym go parkiem i odpowiednio rozplanowanym miastem.
Najbliższym wzorem dla Wersalu był pałac Vaux-le-Vicomte (1655—1661),
wzniesiony dla wszechwładnego ministra finansów, Fouqueta. Budowniczym
pałacu był Le Vau (1612—1670), park założył Le Nótre (1613—1700), a prace
dekoratorskie wykonał Lebrun. Sam pałac przypomina układem Maisons-Laffitte,
ale w samym środku posiada obszerną owalną salę z ciężką kopułą, pozostałe
zaś komnaty połączone są jednym ciągiem tak zwanej amfilady. Salon kopułowy
wysunięty jest nieco do przodu, po bokach flankują go dwa-na wskroś francuskie
pawilony wieżowe. Fasada rozczłonowana jest wielkim porządkiem, wiążącym
dwa piętra. Od strony podjazdu łączy się z tym pałacem rozległy dziedziniec ho-
norowy, otoczony bocznymi skrzydłami. Od strony parku tarasy pałacowe scho-
dzą w kierunku otwartego placu o wyraźnie zaznaczonej osi środkowej, z którego
wąska dróżka wiedzie w dal ku zwieńczonemu posągiem pagórkowi z grotą.
Vaux-le-Vicomte jest próbą podporządkowania architektonicznych form baroku
surowemu porządkowi klasycznemu.
W pełni rozwiązać takie założenie wolno było jedynie władcy absolutnemu.

Przepych zamku i parku Vaux-le-Vicomte
uznał Ludwik XIV za naruszenie przywile-
jów monarchy. Fouquet został obalony,
a pracujących dla niego artystów zaproszo-
no na dwór, aby wzięli udział w zamierzo-
nej budowie nowej rezydencji w Wersalu.
Wersal jest najważniejszym zabytkiem ar-
chitektonicznym francuskiego absolutyzmu,
podobnie jak Eskurial stanowi najważniej-
szy pomnik absolutyzmu hiszpańskiego.
Lecz w Hiszpanii w XVI wieku zamek mu-
siał łączyć się z klasztorem i kościołem,
podczas gdy w rezydencji króla francuskie-
go na pierwszy plan wysunęła się jedno-
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znacznie idea państwowa. Wersal był nie tylko siedzibą króla Francji, lecz chcia-
no w nim również widzieć monument architektoniczny, wyrażający najdosko-
nalej nowy styl życia i nowy światopogląd. Takie zadanie tłumaczyło ogromne
wydatki i olbrzymie rozmiary budowli. Po raz pierwszy od czasów rzymskich
cesarzy znalazły się znowu w rękach jednego władcy środki tak potężne, ze
umożliwiły wzniesienie w krótkim stosunkowo czasie pałacu i parku na miarę
wręcz niesłychaną. Wersal był przykładem nie tylko juz dla Francji, ale i dla całej
Europy.
Budowa Wersalu była sprawą nie tylko architektów, lecz także techników bu-
dowlanych i inżynierów. Trzeba było osuszać bagna, budować drogi i dopro-
wadzać wodę do basenów, i w tym wszystkim zaznaczyły się najróżniejsze
zdobycze XVII wieku. Kierownicy robót dysponowali środkami umożliwiającymi
podjęcie i ukończenie tak gigantycznej pracy.
Nie należy jednak sobie wyobrażać, ze cały Wersal powstał w wyniku jedno-
razowo przez Ludwika XIV opracowanego pomysłu. Plany zmieniały się w trakcie
samej budowy pałacu i parku. Początkowo Wersal miał być pałacykiem myśliw-
skim i rozrywkowym, potem wyznaczono go na miejsce pobytu króla i wreszcie
na jego stałą rezydencję, co uczyniło zeń centrum całego królestwa. Przy pro-
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jektach architektonicznych wzorowano się na planach francuskich i włoskich,
w pracach uczestniczyło wielu budowniczych i właśnie to wszystko nadało całości
pewną różnorodność. Najosobliwsze nam się wydaje, że to, co powstało, co nas
dziś zachwyca i pociąga, zdołało zrosnąć się w jedną artystyczną całość o nie-
zwykłej piękności. Taki bowiem jest Wersal. I tak jak rękę mistrza poznajemy z jego
pisma, tak w zarysie wszystkich budynków, schodów parteru i fontann Wersalu
wyczuwamy wspaniałość kompozycji, będącą przejawem wszystkich sił ducho-
wych owego stulecia.
Pierwotnie istniejący pałac (z pierwszej połowy XVII wieku) został gruntownie
przebudowany: w latach 1661 —1670 rozszerzył go Le Vau, a po 1678 roku do-
kończył Hardouin-Mansart (1646—1708). Park założył Le Nótre — jego pier-
wotny układ także został zmieniony. Cały zespół Wersalu opiera się ponadto na
pewnej idei, czy koncepcji, całkowicie nie znanej w siedemnastowiecznej archi-
tekturze innych krajów.
Pałac królewski jest punktem centralnym całego założenia Wersalu. Już w tym
przejawia się wyraźnie istotna rola państwa i to stanowiło myśl przewodnią wer-
salskich architektów. Bezpośrednio z pałacem łączy się dziedziniec honorowy,
przed którym umieszczono inny jeszcze podwórzec, rozleglejszy i bardziej otwarty.
Od placu przed pałacem rozchodzą się wachlarzowo trzy szerokie drogi, z któ-
rych środkowa wiedzie do Paryża, a pozostałe do Saint-Cloud i Sceaux. Z lewej
i prawej strony tych avenues rozciąga się miasto Versailles z całą siecią swych
ulic i placów. Od strony pałacu łatwo ogarnąć spojrzeniem wszystkie trzy pro-
mieniście biegnące drogi — jak trzech gońców, wysłanych do różnych części
kraju. Niskie stajnie nie zasłaniają widoku owych dróg, ponieważ sam pałac stoi
nieco wyżej od swojego otoczenia.
Plan środkowej partii pałacu ma kształt podkowy. W samym centrum pałacu
znajdowała się sypialnia króla, której okna wychodziły na kwadratowy dziedzi-
niec. Tu spotykała się francuska arystokracja na porannym lever króla. Aby
dotrzeć do sypialni, trzeba było przejść szereg pysznie ozdobionych sal. Ambasa-
dorowie wchodzili po szerokich marmurowych schodach i musieli obejść dookoła
całe wnętrze zamku, zanim dostali się do komnat króla lub królowej. Podobnie
jak w barokowych pałacach włoskich sale te umieszczone były amfiladowo,
tworząc nużąco długie ciągi.
Największy z tych ciągów tworzyła zbudowana przez Mansarta Galerie des Glaces
(1678). Liczy ona siedemdziesiąt dziewięć metrów długości i posiada bardzo
bogato malowany plafon; oknom po jednej stronie odpowiadają lustra na ścia-
nie przeciwległej. Nawet poseł wenecki, obecny na jednym z urządzanych tam
bali, był zaskoczony: ,,W wielkiej galerii — pisze — zapalono tysiące świec, ich
blask odbijał się w lustrach pokrywających ściany, w brylantach dam i kawale-
rów. Jaśniej było niz w biały dzień — wszystko olśniewało wielkością i pięknem,
jak sen albo kraina czarów".
Budowniczowie Wersalu starali się, aby każda sala miała formę wyraźną i czytelną.
Ściany często wykładane były płytami różowego lub szaroniebieskiego marmuru
w kształcie kwadratów, prostokątów lub kół w białym obramowaniu. Okrągło-
łukie okna podzielone były siecią ram okiennych. Olbrzymie komnaty Wersalu
ze stiukowymi plafonami, bogatym wystrojem i ciężkimi kandelabrami musiały
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sprawiać przytłaczające wrażenie przestrzeni nie zamieszkanych. Warto tu przy-
pomnieć przytulne pokoje domów holenderskich z tej samej epoki.
Zwrócona na dziedziniec fasada została przebudowana przez Hardouin-Mansarta,
nosi jednak jeszcze ślady architektury z początku XVII wieku: cegła występująca
na przemian z obciosanym kamieniem, spadziste dachy. Dziedziniec, na którym
odbywały się przedstawienia teatralne i gdzie ustawiono liczne posągi, przy-
pomina salę. Nic tu jeszcze nie zapowiada rozległości i majestatu późniejszego
Wersalu. Zupełnie inne wrażenie sprawia fasada od strony parku, na nowo
ukształtowana przez Hardouin-Mansarta i mocno wyciągnięta w poziomie.
Płaszczyznę przerywa jedynie partia środkowa, nieco wysunięta do przodu.
Parter był boniowany, pierwsze piętro podzielono pilastrami i rytmicznie roz-
mieszczonymi portykami, a najwyższe piętro z małymi okienkami stanowiło attykę,
co prawda lżejszą niż w budowlach barokowych. Równa pozioma linia dachu
raziła oczy współczesnych, nawykłych do stromych dachów francuskich. Złośliwi
mawiali, że pałac tak wygląda, jakby mu się spaliła najwyższa kondygnacja. Ale
długa, rozciągnięta fasada lepiej łączyła pałac z parkiem i resztą zabudowań.
Park wersalski jest nierozdzielnie związany z pałacem. Można go daleko ogarnąć
jednym spojrzeniem i stąd czerpie swój osobliwy urok. Król lubił nań spoglądać
z górnego pałacowego tarasu, by podziwiać całe piękno i regularność tego układu.
Tuż przed samym pałacem znajdują się dwa baseny połyskujące jak lustra. W prze-
ciwieństwie do pałacu i jego przeładowanego ozdobami wnętrza wszędzie tu
spotykamy nieskazitelnie czyste, klarowne formy. Od głównej alei park lekko
opada na trzy strony. Na lewo od pałacu schody o stu stopniach wiodą do oran-
żerii: w oddali spojrzenie natrafia na masę wód szwajcarskiego jeziora, z którego
brzegu rozpościera się szczególnie piękny widok na cały pałac wysunięty swymi
partiami i na oranżerię o skromnych łukach i boniowanych murach, zbudowaną
zapewne także pod wpływem Le Nótre'a. Tak wspaniała prostota i rozległość nie
znana była włoskiemu ogrodnictwu XVII wieku. Z prawej strony głównego ta-
rasu cienista aleja wiedzie do basenu smoków i fontanny Neptuna. Najważniejsza
część parku zgrupowana została wzdłuż biegnącej od pałacu osi głównej, stano-
wiącej przedłużenie drogi z Wersalu do Paryża: od środkowej alei prowadzą
schody w dół do fontanny Latony, połączonej przez obsadzoną drzewami aleję
Królewską z fontanną Apolla; całość zamyka wielki kanał, stapiający się niemal
z linią horyzontu. Cały park Wersalu rozciąga się na przestrzeni niemal trzech kilo-
metrów. W letnie wieczory słońce tonie w wielkim basenie, przypominając za-
chody słońca z obrazów Lorraina.
Przy zakładaniu parku wersalskiego nie było nawet mowy o naśladowaniu Wło-
chów. Włoskie ogrody z XVII wieku, ze swym spiętrzeniem mas, rozplanowane
były na efekt jak teatralne dekoracje. Natomiast typ parku francuskiego, którego
postać najdoskonalszą widzimy w Wersalu, odznacza się przede wszystkim logiką,
czytelnością i regularnością kształtów. Wersal wywołuje wrażenie jednolite dzięki
temu, że całe bogactwo, cała różnorodność użytych materiałów, ujęte zostało
w formy ściśle geometryczne. Marmur budynków, zieleń drzew, woda kanałów,
niezliczone fontanny zostały od siebie odgraniczone ściśle obliczonymi płaszczyz-
nami, otrzymały kształty sześcianów, stożków, cylindrów i innych brył geome-
trycznych. Nawet i posągi rozmieszczono według tej zasady.



Przejawiał się w tym matematyczny sposób myślenia, o który w początkach
XVII wieku tak walczył Kartezjusz, a który stopniowo i powoli przenikał do wszyst-
kich dziedzin francuskiej kultury. Jednakowoż w Wersalu nie było nic sztucznego,
nic abstrakcyjnego: formy myślenia zostały tu zredukowane do najprostszych
form artystycznych. W gruncie rzeczy cała konstrukcja Wersalu oparta była na
śmiałej metaforze: ogromny pałac i park nasuwa porównanie ze światem logiki
i ładu, z owymi idealnymi utopijnymi miastami, o jakich budowniczowie z epoki
renesansu odważali się marzyć jedynie na papierze. Poetycki urok Wersalu pojęli
zarówno współcześni, jak i potomni.
Pałac i park Wersalu zamieszkane były nie tylko przez tłum gwarnych i strojnych
dworaków: zgromadzono tam również bardzo wiele dzieł sztuki dla ożywienia
całości i dla ozdoby. Na każdym kroku spotykało się posągi, hermy i rzeźbione
wazy, a wszystkie te dzieła poświęcone były określonej tematyce, niemal tak jak
w katedrach gotyckich. Uwielbienie króla, który sam przezwał się Królem Słońce,
znalazło tu wyraz w wysławianiu młodości i piękna boga Apolla, który raz oto
spoczywał w chłodnej grocie otoczony nimfami, raz znowu na rydwanie wynurzał
się z wody. Symbol rozrósł się do ogromnego systemu alegorii. Każdy przedmiot
i każde pojęcie przedstawiano jakąś figurą ze starożytnej mitologii, jakimś marmu-
rowym posągiem, ukrytym w zielonej gęstwinie parku; nawet rzeki Francji uka-
zano pod postacią pięknych nimf lub długobrodych mężów. Była to ostatnia
w zachodniej Europie próba wyrażenia pojęć współczesnych za pomocą wize-
runków bogów podobnych do ludzi. Oczywiście nie obyło się przy tym bez sztucz-
ności i fałszu, ale niektóre motywy zrodziło niewątpliwie prawdziwe natchnienie.
Białe marmurowe posągi efektownie rozstawiono pomiędzy drzewami alei,
sylwetki postaci z brązu odbijają się w wodzie. Zazwyczaj zresztą statuy nie
tworzą zwartej grupy, lecz stanowiąc przede wszystkim punkty wyznaczające
drogę, uczestniczą w całości rytmicznego układu. Ta architektoniczna rola by-
najmniej nie odbiera posągom swobody, niekiedy gwałtownego ruchu.
Nie należy sądzić, że ujęcie smaku w surowe reguły od razu zdołało na dworze
francuskim stłumić wszelkie przejawy wolności i szczerej twórczości. Pod opieką
królewskiego dworu rozwijał się talent Racine'a, poety wrażliwego na odcienie
psychiczne, w Wersalu wystawiano żywe i krytykujące ówczesne obyczaje ko-
medie Moliera. Afektowana etykieta nie zdołała także ugasić dziecięco prostej
poezji Lafontaine'a.
Grand Trianon zbudował Hardouin-Mansart niemal jednocześnie z głównym
pałacem, choć nieco na uboczu. W tym zaciszu chronił się król od zgiełku wersal-
skiego życia. Zgodnie tedy z przeznaczeniem budowli architekt nie musiał już tu
zabiegać o chłodny majestat, mógł wprowadzić więcej naturalności i prostoty.
Pałac ma jedno tylko piętro, jego środkowa otwarta sala kolumnowa przypomina
antyczny perystyl. Asymetryczna elewacja od strony ogrodu łączy budynek z jego
otoczeniem, lecz nad nim nie góruje. Pogodną nutę nadaje całości delikatnie
różowy marmur kolumn i pilastrów, harmonizujący z ukwieconym przyziemiem.
Od czasów renesansu była to pierwsza próba wskrzeszenia»klasycznej wielo-
barwności.
Do upodobań Ludwika XIV, który lubował się w nieco chłodnej wzniosłości,
dostosował Girardon (1628—1715) swą pięknie proporcjonalną grupę przed-

stawiającą Apolla z nimfami. Lecz płaskorzeźba tegoż artysty, Kąpiel nimf, odznacza
się niezwykłą świeżością i siłą. Ciała kobiece wydają się delikatne i pełne wdzięku,
swobodne i naturalne, pod tym względem nie ustępują bynajmniej dziełom Ru-
bensa czy Poussina. Pięknie wymodelowane, obfite kształty łączą się w dosko-
nałą całość kompozycyjną, jaka od XVII wieku cechuje każdego wielkiego ar-
tystę francuskiego. Spotykamy tu juz te same nastroje i motywy, które podejmo-
wać będzie wielu francuskich twórców aż po Renoira.

Wersal był nie tylko obiektem bliskim sercu Ludwika XIV, lecz stanowił centrum
artystyczne siedemnastowiecznej Francji. Działalność architektów objęła wów-
czas cały kraj, monarchia absolutna poświęcała bowiem wiele uwagi budowie
miast. Już na początku stulecia nader wzgardliwie wypowiadał się Kartezjusz
w „Rozprawie o metodzie" na temat starych miast, powstałych z przypadku,
a nie „według planów rozsądnego człowieka". Jego wezwanie do kierowania
się zasadami rozumu właśnie w budowie miast zostało w XVII wieku zrealizowane
w sposób szczególnie logiczny.
Epokę tę charakteryzują niemałe osiągnięcia techniki: udoskonalono dźwigi do
podnoszenia kamieni, budowano proste i rozsądnie wybrukowane ulice, po-
czyniono też wielkie postępy w konstrukcji mostów. W dziedzinie obronnych
umocnień szczególnie zasłużył się inżynier Vauban. Stare miasta przebudowy-
wano. Paryż ozdobiony został szeregiem nowych placów, między innymi placem
Ludwika XIV (obecnie Vendóme) i placem Zwycięstwa. Pierwszy z nich ma
kształt kwadratu ze ściętymi narożnikami, drugi jest okrągły. Pośrodku obydwu
tych placów stały posągi jeźdźców na koniach, a ze wszystkich stron otoczone
były gmachami, wzniesionymi według uprzednio ustalonego planu. Nigdy rów-
nież nie usiłowano szczególnie eksponować jednej strony placu jak fasady, na
podobieństwo barokowych założeń włoskich — dlatego też place francuskie
włączone są w naturalny sposób w obraz całego miasta. A przy tym posąg sła-
wiący króla znajdował się w centrum uwagi: budowle służyły mu za obramo-
wanie. W układzie omawianych placów uderza wielki umiar, tak charakterystycz-
ny dla wszystkich rozwiązań architektury francuskiej XVII wieku.
W Paryżu Hardouin-Mansart wzniósł grupę wspaniałych gmachów Hotel des
lnvalides wraz z kościołem lnvalides (1693—1706), będącym kopią kościoła
Sw. Piotra w Rzymie. Paryska świątynia robi jednak wrażenie lżejszej i bardziej
harmonijnej w proporcjach; wyczuwa się w niej dziedzictwo gotyku. Nieskazi-
telne geometryczne płaszczyzny tego kościoła różnią go od zbyt obfitych w kształ-
cie brył siedemnastowiecznych kościołów włoskich. Z kolei Blondel wzbogacił
Paryż ogromną bramą Saint-Denis (1671—1672), porządek kolumnowy po-
święcając na rzecz form ściśle geometrycznych. Kwadrat bramy ma pośrodku
łuk, ujęty w dwa płaskie obeliski. Wzajemne relacje najważniejszych partii tej
budowli wyrażają się w liczbach pierwszych. Wszystkie cytowane dzieła archi-
tektury reprezentują specyfikę stylu architektury francuskiej XVII wieku.
Rozwój francuskiego smaku ujawnił się wyraźnie przy budowie wschodniej
fasady Luwru. Mimo iz Francja posiadała własną tradycję architektoniczną,
Colbert zwrócił się o projekty do Włochów. Wezwano do Paryża Berniniego i ob-
sypano go łaskami. Rozpoczęto budowę (1665) według jego projektu, lecz po



Świecznik, koniec XVII w., Fontainebleau

wyjeździe włoskiego mistrza pracę tę
przerwano, a później powierzono ją
Claude Perraultowi (1613—1688),
który architekturą zajmował się je-
dynie z amatorstwa, a z zawodu był
lekarzem. W odrzuceniu projektu Ber-
niniego mogły odegrać pewną rolę
intrygi jego francuskich konkurentów,
za czynnik decydujący uznać jednak
należy zderzenie różnych gustów owy-
mi projektami wyrażonych i całkowitą
wzajemną obcość siedemnastowiecz-
nych koncepcji architektonicznych
włoskich i francuskich.
Bernini zaplanował Luwr w rodzaju
włoskiego pałacu barokowego, jako

samodzielnie stojącą, wyodrębnioną bryłę, w której silnie chciał podkreślić masyw
murów i wysunięte do przodu ryzality, ledwie podporządkowane wypukłym
półkolumnom; gzyms rzucać miał silny cień, a dośrodkowe rozmieszczenie ko-
lumn — nadawać rytm całej budowli. Wszystko to było chyba trochę zbyt na-
rzucające się i patetyczne, lecz zwartość form nadawała całości charakter w pew-
nym stopniu ożywiony i organiczny.
Perrault, podobnie jak Bernini, ustawił na masywnym cokole wielką kolumnadę.
Przesadnie wysokie podwójne kolumny, tworzące przed murem coś w rodzaju
przestrzennej osłony, oraz podobne do pawilonów ryzality nawiązują do tradycji
wyłącznie francuskich, ale Perrault połączył te wszystkie elementy w nową formę
architektoniczną. Cała szeroko rozwinięta fasada stanowi niejako płaską osłania-
jącą ścianę, której środek jest tylko słabo zaznaczony. Wiązki kolumn, flankujące
środkowy ryzalit, oraz podwójne pilastry ryzalitów bocznych nie są w stanie
ożywić beznadziejnej monotonii długiego kolumnowego ciągu.
Najistotniejsze będzie tu jednak stwierdzenie, że żywa obfitość i krągłość poszcze-
gólnych kształtów, to wszystko, co nadaje tyle uroku budowlom renesansowym,
a w silniejszym jeszcze stopniu charakteryzuje architekturę baroku, ustępuje teraz
miejsca chłodnej kalkulacji, przytłaczającej pompatyczności i oschłości. Przy
proporcjach wschodniej fasady Luwru przestrzegał Perrault ściśle stosunku liczb
całkowitych i uparcie podporządkowywał wszelkie relacje form rachunkowi ma-
tematycznemu.
Architektura Palladia wydaje się stworzona dla idealnego, oświeconego czło-
wieka — we wschodniej elewacji Luwru ustąpuje ona miejsca chłodnej doktrynie
i abstrakcyjnej idei ładu państwowego.
Porównanie reprezentacyjnej wschodniej fasady Luwru z ileż bardziej w kształ-
tach swych naturalną i witalną oranżerią w Wersalu ujawnia głębokie artystyczne
przeciwieństwa owej epoki. Lecz właśnie rozwiązanie Perraulta miało niesłycha-
nie doniosłe znaczenie dla dalszego rozwoju architektury, w tym bowiem kie-
runku zorientowała się oficjalna architektura zachodnioeuropejska XVIII i XIX
wieku. Luwr stał się wzorem dla wszelkich oficjalnych państwowych gmachów

w stolicach państw europejskich. Z racji majestatycznego swego wyglądu wschod-
nia fasada Luwru długo jeszcze podziwiana była i szanowana przez potomnych,
mimo iż cała jej wspaniałość nosi wyraźne cechy akademizmu w duchu Lebruna.
Szczególnie jednak wysoko cenili Luwr współcześni: uważano, że tu właśnie
dorównano pięknu antycznemu. Ów okres rozwoju architektury francuskiej
przeszedł do historii sztuki pod nazwą siedemnastowiecznego klasycyzmu.
0 wiele ważniejsze były osiągnięcia Francji w dziedzinie rzemiosła artystycznego.
Nawet we Włoszech w okresie rozkwitu renesansowego nie poświęcano przed-
miotom użytkowym tylu twórczych sił i inwencji, co w XVII wieku we Francji.
Odtąd twórczość artystyczna będzie musiała odpowiadać także powszednim
potrzebom człowieka, w codzienne życie przenika sztuka i dobry gust. Afekto-
wane obyczaje dworskie wywarły swój wpływ także na dzieła sztuki stosowanej:
są to nie tyle powszechnie używane przedmioty, ile raczej utensylia jakichś uro-
czystych obrzędów. Każdy niemal fotel z owej epoki przypomina wspaniały tron —
ma bowiem ogromne, lekko wygięte oparcie, masywne poręcze i imponujących
rozmiarów nogi. Fotel taki wprost zmusza do tego, by siedzieć w nim prosto,
z iście monarszą godnością. Gładkie, aksamitne pokrycie podkreśla jeszcze kon-
strukcję mebla, jedynie frędzle wnoszą tu moment eleganckiej dekoracyjności.
Taki fotel doskonale odpowiada całemu wnętrzu Wersalu i jego surowym ry-
gorom.
Nawet w przedmiotach, które w XVII wieku służyły do ozdoby wnętrz mieszkal-
nych, na przykład w świecznikach, dostrzegamy charakterystyczne cechy ówczes-
nej sztuki, wyrażające się m.in. wzajemną zależnością poszczególnych form:
1 tak lichtarzom środkowym podporządkowane są wyraźnie boczne, doskonałe
w kształtach. W epoce tej usiłowano nawet drobnym sprzętom nadawać cechy
monumentalne. Wielkie znaczenie ma kunszt cyzelerski, snycerski i inkrustacja.
Dzieła sztuki użytkowej świadczą o pożytecznym zainteresowaniu się władzy
publicznej tą dziedziną. Przykład Lebruna, który kierował pracami dekoratorskimi
w Wersalu, podziałał na wielu innych artystów. Przedmioty, realizowane według
ich projektów, łączyły wysoko rozwiniętą technikę z wyrafinowanym smakiem
ściśle stylowej koncepcji, chociaż i w tych doskonale wykonanych przedmiotach
przejawia się chłodny akademizm.
Boulle, który na dworze Ludwika XIV cieszył się wielkim uznaniem, ujął grupę
Apolla i Dafne w kompozycję monumentalną, mimo że cała wspomniana płasko-
rzeźba służy jedynie do ozdoby komódki i wiąże się najściślej z krętymi zawija-
sami ornamentu. Koncepcja całości jest tu w zasadzie bardzo przejrzysta, ale, jak
wszystko w dziedzinie ówczesnego rzemiosła artystycznego, nosi cechy pew-
nego nadmiaru, pewnego przeładowania — zwłaszcza w porównaniu ze szlachetną
prostotą przedmiotów z epoki renesansu. W XVII wieku ornamenty pozbywają
się śladów inwencji epoki poprzedniej. Proporcjonalny układ wszystkich ele-
mentów, utrzymywanie ich w równowadze nie sprzyja rozwijaniu swobodnej,
nieskrępowanej twórczości.
Choć świeży powiew przenikał niekiedy także i do siedemnastowiecznej sztuki
użytkowej, to jednak maszkarony z domów przy placu Vendóme nie dorównują
żywością wyrazu twarzom satyrów Jordaensa. Uśmiechnięte głowy paryskich
satyrów są piękniej ukształtowane i bardziej powściągliwe niż ohydne maski
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Pugeta, lecz przy tym bardzo się między sobą różnią wyrazem i mimiką; zwraca
przede wszystkim uwagę nuta eleganckiej drwiny i dowcipu, tych pierwiastków
tak cenionych przez ówczesnych Francuzów i określanych wspólnym, a nie-
przetłumaczalnym słowem ,,esprit". Przypominają się mimowiednie zwierzęta
z bajek Lafontaine'a, tak roztropne i uroczyste jak ludzie owej „wielkiej epoki".
Z uroczym humorem opowiadał Lafontaine na nowo stare baśnie o Psyche.
Wszystkie wydarzenia, wszystkie akcje w starych opowieściach opisywane bez
dodatkowych komentarzy francuski pisarz" potraktował to z pełnym powagi na-
mysłem, to znów z wdziękiem ironicznego uśmiechu. Świadomość ludzka wznosi
się tu niejako ponad życie, by obserwować je z poczuciem własnej wyższości:
taki właśnie pogląd na świat miał wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju fran-
cuskiej sztuki.

Klasycyzm francuski zajmuje historycznie ważną pozycję w rozwojowym pro-
cesie sztuki zachodnioeuropejskiej. Dały się Francji wyprzedzić Włochy, które
znajdowały się dotąd na czele. Niemcy wciąż jeszcze nie mogły dojść do siebie
po straszliwej wojnie trzydziestoletniej, w Anglii purytanizm niezbyt sprzyjał
artystycznej twórczości, Hiszpania zaś toczyła się ku ruinie. Nawet Flandria
i Holandia uległy z końcem XVII wieku wpływom francuskim.
We Francji szczególnie dobitnie wyrażały się nowe poglądy, zrodzone w począt-
kowym okresie powstawania absolutyzmu. Tym też tłumaczyć należy wielki
wpływ, jaki wszędzie wywierała sztuka francuska. Wersal stał się wzorem dla
pomniejszych księstw i królestw Europy. Wpływy francuskie dominowały w Niem-
czech, a w XVIII wieku zaznaczyły się również w Rosji, zwłaszcza w planach
Petersburga, najpiękniejszego podówczas miasta europejskiego. Francuska in-
spiracja docierała również do Anglii, mimo iż podstawy architektury angielskiej
stworzyli zwolennicy Palladia. Także i Włochy nie zdołały tych wpływów unik-
nąć: pałac i park w Caserta znamionują ślady stylu wersalskiego.
Gdy oceniamy znaczenie siedemnastowiecznej sztuki francuskiej jako dziedzictwa
artystycznego, uwzględnić przy tym musimy dwa zagadnienia. Ukształtowanie

się absolutyzmu we Francji było dla spadkobierców humanizmu ciężkim ciosem,
jego skutki odczuło wielu ówczesnych myślicieli i artystów. Już Kartezjusz szu-
kał w pierwszej połowie XVII wieku azylu w Holandii. La Bruyere pod koniec
życia tęsknił do człowieczeństwa, gdyż ludzie na królewskim dworze byli — jego
zdaniem — wypolerowani jak marmur, lecz i twardzi jak kamień. Regulacja
wszelkich spraw, jaką niósł ze sobą absolutyzm, oddanie sztuki w służbę wy-
sławiania królewskiej władzy i przesadny sposób wyrażania się twórców w duchu
panującej wówczas „grandę manierę" dokonały prawdziwych spustoszeń.
Wszystko to ograniczało wypowiedź artystyczną, niekiedy nawet ją uniemożli-
wiało. Poezja przekształcała się w efektowne deklamatorstwo, a sztuka schodziła
na pozycję rzemiosła.
Z drugiej jednak strony pamiętać należy, że Francja wysunęła się na pierwsze
miejsce, tworząc scentralizowany system rządzenia państwem. Już Spinoza
marzył niegdyś o państwie, które by mogło urzeczywistniać wszelkie interesy
jednostek (oczywiście nie miał na myśli formy monarchii Ludwika XIV). Wy-
mienione tendencje w każdym razie doprowadziły do powstania we Francji
wysoce zdyscyplinowanego sposobu myślenia, rozwagi i poczucia odpowie-
dzialności indywidualnej, czego we Włoszech w XVII wieku nie było. Nawet
Boileau, ów apostoł „stylu wielkiego stulecia", uznał prawdę (le vrai) za jedno
z głównych zadań sztuki. Wprawdzie i w XVII wieku nie brakowało we Francji
poetów, którzy w niczym nie ustępowali patetycznemu Włochowi Marino, lecz
żaden poza Francją kraj nie posiadał podówczas stylistów tak świetnych, jak
La Rochefoucauld, La Bruyere czy Madame de Sevigne, odznaczających się
jasnym, dowcipnym i naturalnym sposobem wyrażania myśli.
Szczególne zasługi położyli Francuzi na polu budowania wielkich i jednolitych
kompleksów architektonicznych. Architekci francuscy rozwiązywali zadania
przerastające możliwości mistrzów renesansu i twórców włoskiego baroku. Ist-
nieją wprawdzie wielkie różnice pomiędzy sztuką francuską pierwszej i drugiej
połowy XVII wieku, lecz choć Poussin różni się znacznie od Lebruna, a Francois
Mansart — od Perraulta, sztuka epoki Ludwika XIV przyswoiła sobie wiele osiąg-
nięć Poussina i jego współczesnych i przekazała je następnym pokoleniom.
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kardynała Scipione Borghese, 1 632 -
-1633. Rzym, Villa Borghese

118 Stefano Maderna, Św. Cecylia, 1599.
Rzym, kościół Sta Cecilia in Trastevere

119 El Greco, Portret kardynała inkwizy-
tora Don Fernanda Nino de Guevara,
ok. 1600. Winterthur, zbiory O. Rein-
harta

120 Juan de Toledo, Juan de Herrera,
Eskurial, 1563-1584

121 Bartolome Ordonez, Sw. Grzegorz
z grobowca kardynała F. Ximenesa de
Cisneros, ok. 1520, Alcala de Henares

122 Leone i Pompeo Leoni, Grobowiec
Filipa II, koniec XVI w., Eskurial

123 Mistrz Alfonso, Śmierć św. Marcina
z ołtarza głównego w S. Cucufate,
fragment, 1473. Barcelona, Museo de
Bellas Artes de Cataluna

124 Bartolome Bermejo, Chrystus, ostatnia
ćwierć XV w. Vich, Museo Arqueolo-
gico Artistico Episcopal

125 Jusepe de Ribera, Męczeństwo św.
Bartłomieja, 1630. Madryt, Prado

126 Jusepe de Ribera, Demokryt, frag-
ment, 1630. Madryt, Prado

127 El Greco, Obnażanie z szat, ok. 1583 -
-1584. Monachium, Stara Pinakoteka

128 El Greco, Portret nieznanego męż-
czyzny, ok. 1586-1594. Nowy Jork,
zbiory F. H. Hirschlanda

129 Francisco Zurbaran, Modlitwa małej
Marii, ok. 1631. Leningrad, Ermitaż

130 Francisco Zurbaran, Martwa natura,
1633. Florencja, zbiory Contini-Bona-
cossi

131 Francisco Zurbaran, Pogrzeb św. Bo-
nawentury, 1629. Paryż, Luwr

132 Diego Velazquez, Adoracja Trzech
Króli, fragment, 1617. Madryt, Prado

133 Diego Velazquez, Filip IV, ok. 1628-
-1629. Madryt, Prado

134 Diego Velazquez, Innocenty X, frag-
ment, 1650. Rzym, Galleria Doria

135 Diego Velazquez, Wariat z Coria,
ok. 1646-1648. Madryt, Prado

136 El Greco, Widok Toledo, ok. 1600-
-1610. Nowy Jork, Metropolitan Mu-
seum of Art

137 Diego Velazquez, Villa Medici w Rzy-
mie, ok. 1650-1651. Madryt, Prado

138 Diego Velazquez, Poddanie się Bredy,
ok. 1634-1635. Madryt, Prado

139 Diego Velazquez, Prządki (Las Hilan-
deras), fragment, ok. 1657. Madryt,
Prado

140 Diego Velazquez, Infantka Małgorza-
ta, 1659. Wiedeń, Kunsthistorisches
Museum

141 Peter Paul Rubens, Perseusz uwalnia
Andromedę, ok. 1620. Leningrad,
Ermitaż

142 Jacob Jordaens, Satyr u chłopów, ok.
1620. Moskwa, Muzeum im. Puszkina

143 Peter Paul Rubens, Porwanie córek
Leukipa, ok. 1618. Monachium, Stara
Pinakoteka

144 Adriaen Brouwer, Chłopi grający w
karty. Monachium, Stara Pinakoteka

145 Adriaen Brouwer, Wydmy w blasku
księżyca, ok. 1635-1637. Berlin, Mu-
seum Daniem

146 Peter Paul Rubens, Dziecko z wy-
ciągniętymi rękami, rys. Paryż, Luwr

147 Peter Paul Rubens, Studium do „Pod-
niesienia krzyża", rysunek, ok. 1610.
Berlin, d. zbiory Weisbacha

148 Peter Paul Rubens, Pejzaż, ok. 1 635 -
-1640. Londyn, National Gallery

149 Peter Paul Rubens, Madonna z Dzie-
ciątkiem adorowana przez świętych,
szkic do obrazu dla kościoła Augu-
stianów w Antwerpii, 1628. Berlin,
Museum Dahlem

150 Anthonis van Dyck, Portret malarza
Petera Snayersa, ok. 1630. Mona-
chium, Stara Pinakoteka

151 Anthonis van Dyck, Artysta i John
Digby, hrabia Bristolu. Madryt, mu-
zeum Prado

152 Peter Paul Rubens, Portret Heleny
Fourment, 1631 -1632. Lizbona, zbio-
ry Gulbenkian

153 Rembrandt, Mężczyzna w złotym heł-
mie, ok. 1650. Berlin, Museum Dah-
lem

154 Lieven de Key, Hala mięsna, 1602-
-1603, Haarlem

155 Paulus Potter, Byk, fragment, 1647.
Haga, Mauritshuis

156 Jan van Goyen, Pejzaż, 1629. Berlin,
Museum Dahlem

157 Hercules Seghers, Pejzaż z gałązką
sosny, rycina

158 Gerard Terborch, Koncert. Berlin, Mu-
seum Dahlem

159 Pięter de Hooch, Matka, ok. 1659-
-1660. Berlin, Museum Dahlem

160 Hendrick Terbrugghen, Koncert. Le-
ningrad, Ermitaż

161 Emanuel de Witte, Targ w porcie.
Moskwa, Muzeum im. Puszkina

162 Jacob van Ruysdael, Wieś Egmont.
Moskwa, Muzeum im. Puszkina

163 Abraham van Beyeren, Martwa natura.
Moskwa, Muzeum im. Puszkina

164 Frans Hals, Malle Babbe, czarownica
z Haarlemu, ok. 1628. Berlin, Museum
Dahlem

165 Frans Hals, Portret Willema Croesa,
ok. 1658. Monachium, Stara Pinako-
teka

166 Rembrandt, Dawid i Jonatan, 1642.
Leningrad, Ermitaż

167 Rembrandt, Śpiąca kobieta, rysunek,
ok. 1650. Londyn, British Museum

168 Rembrandt, Miłosierny Samarytanin,
rysunek, ok. 1648. Rotterdam, Muze-
um Boymans-Van Beuningen

169 Rembrandt, Portret matki, 1628,
akwaforta

170 Rembrandt, Ślepy Tobiasz, 1651,
akwaforta

1 71 Rembrandt, Chrystus w Emaus, 1654,
akwaforta

172 Rembrandt, Dawid i Saul, ok. 1658.
Haga, Mauritshuis

173 Rembrandt, Chrystus biczowany u
słupa, ok. 1646-1656. Kolonia,
Wallraf-Richartz-Museum

174 Rembrandt, Portret starej kobiety,
fragment, 1654. Moskwa, Muzeum
im. Puszkina

175 Rembrandt, Zarżnięty wół, 1655. Pa-
ryż, Luwr

176 Rembrandt, Pejzaż z kamiennym mo-
stem, 1637 -1638. Amsterdam, Rijks-
museum

177 Jan Vermeer van Delft, Ulica w Delft,
ok. 1659. Amsterdam, Rijksmuseum

178 Jan Vermeer van Delft, Naszyjnik
z perłami, ok. 1665. Berlin, Museum
Dahlem

179 Georges de La Tour, Narodziny Chry-
stusa, fragment, 1644. Rennes, Musee
des Beaux-Arts

180 Jacques Callot, Egzekucja pod dębem,
rycina z cyklu „Okropności wojny",
1633

181 Francois Mansart, Pałac w Balleroy,
1636

182 Louis Le Nain, Modlitwa przy stole,
ok. 1645. Londyn, National Gallery

183 Jules Hardouin-Mansart, Pałac
w Wersalu, Cour de Marbre, 1679-
-1680

184 Nicolas Poussin, Natchnienie poety,
ok. 1630. Paryż, Luwr

185 Nicolas Poussin, Tankred i Hermiona
(wg Tassa), ok. 1630-1635. Lenin-
grad, Ermitaż

186 Nicolas Poussin, Mojżesz dobywa
wodę ze skały, szkic, ok. 1649.
Leningrad, Ermitaż

187 Nicolas Poussin, Pejzaż z Polifemem,
fragment, 1649. Leningrad, Ermitaż

188 Claude Lorrain, Tyber pod Rzymem,
szkic. Nowy Jork, zbiory Roberta
Lehmana

189 Claude Lorrain, Akis i Galatea, 1657.
Galeria Drezdeńska

190 Jules Hardouin-Mansart, Oranżeria
w Wersalu, 1681 -1686

191 Francois Girardon, Nimfy w kąpieli,
fragment płaskorzeźby, 1675, park
w Wersalu



192 Claude Perrault, Wschodnia fasada
Luwru, 1667-1678, Paryż

193 Fotel, koniec XVII w., pałac w Wersalu
194 Jules Hardouin-Mansart, Charles Le-

brun, Salle de la Paix, ok. 1680,
pałac w Wersalu

195 Jules Hardouin-Mansart, Grand Tria-
non, 1687 -1688, Wersal

196 Charles-Andre Boulle, Szafa, frag-

ment, koniec XVII w. Paryż, Luwr
197 Antoine Coyzevox, Portret nieznanego

mężczyzny. Paryż, Comedie Francaise
198 Pierre Puget, Głowa Meduzy, 2 poł.

XVII w. Paryż, Luwr
199 Pałac w Wersalu, Aleja Trzech Fontann

i Fontanna Wieczorna
200 Jean-Baptiste Tuby, Wóz Apollina

i wielki kanał, 1670, Wersal
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