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Bogate w praktyk# i teori#, fakty i interpretacje. Przyczyniło si# do tego zaproszenie
Organizatorów skierowane do przedstawicieli ró%nych $rodowisk – i uniwersyteckich
ró%nych dziedzin, i artystycznych, które wzajemnie si# inspiruj" w budowaniu twórczego potencjału $wiata kultury (jak zakładał raport z 2008 r., sformułowany na
Uniwersytecie Harvarda, o siłach twórczych w ró%nych dziedzinach sztuk uniwersyteckich). Kameralno$& tego spotkania była te% konsekwencj" przeło%enia sił Towarzystwa Estetycznego oraz Zakładu Estetyki UJ na planowany wkrótce $wiatowy
kongres estetyczny, który b#dzie miał tym razem miejsce wła$nie w Krakowie.

MAŁGORZATA 5AK

DAWNE MALARSTWO WCI(5 ODKRYWANE – WIELKIE WYSTAWY
MISTRZÓW NIDERLANDZKICH W EUROPEJSKICH MUZEACH
PRZEGL(D WYBRANYCH PUBLIKACJI KATALOGOWYCH
OSTATNIEGO DZIESI6CIOLECIA

Malarstwo dawnych mistrzów niderlandzkich, działaj"cych w XV wieku, których
twórczo$& okre$lana jest jako ars nova1, nadal jest wyzwaniem badawczym dla uczonych i kustoszy galerii. O popularno$ci tej sztuki $wiadcz" odbywaj"ce si# w ostatnich
latach w europejskich muzeach wielkie wystawy, zarówno monograficzne jak i zbiorowe, na$wietlaj"ce problemy artystyczne w szerokim kontek$cie kulturowym.
W ostatnim dziesi#cioleciu odbyło si# kilka wa%nych i wielkich wystaw, które
okazały si# przełomowe pod wzgl#dem podj#tych zagadnie' badawczych dotycz"cych
malarstwa niderlandzkiego przełomu $redniowiecza i renesansu. Wielkie dziedzictwo
pozostawione przez artystów z Północy zaprezentowano w szerokiej perspektywie
wzajemnych relacji i powi"za' artystycznych i transmisji motywów mi#dzy Niderlandami a krajami o$ciennymi2. Ekspozycje zrealizowano z du%ym rozmachem,
Mgr MAŁGORZATA 5AK – asystent Katedry Wiedzy o Sztuce w Instytucie Kulturoznawstwa
na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Droga M#czenników Majdanka 70,
p. 235, 20-325 Lublin; e-mail: malzak@kul.lublin.pl
1
Termin ten, pierwotnie okre$laj"cy nowe formy muzyki XIV wieku, w odniesieniu do malarstwa zastosował Erwin Panofsky (Early Netherlandish Painting: its Origin and Character.
Cambridge 1953 s. 150).
2
Wykaz wszystkich wystaw europejskich i $wiatowych oraz konferencji i sympozjów naukowych po$wi#conych sztuce wczesnoniderlandzkiej oraz belgijskiej i holenderskiej zorganizowanych od 1 stycznia 1999 r. oraz projekty przyszłych wystaw znajduj" si# w Internecie na stronie:
ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE 2:2011
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anga%uj"c do współpracy naukowej o$rodki muzealne z całego $wiata, pod kierownictwem wybitnych naukowców i kustoszy galerii malarstwa. W$ród najcz#$ciej anga%owanych osób zajmuj"cych si# sztuk" niderlandzk" wyró%ni& nale%y takie osoby
jak: Till-Holger B o r c h e r t, główny konserwator Groeningemuseum w Brugii, organizator serii wielkich wystaw i autor wa%nych opracowa' monograficznych i katalogowych; Manfred S e l l i n g, dyrektor Muzeów Brugii; Lorne C a m p b e l l, kurator
londy'skiej National Gallery; wybitna badaczka Maryan W. A i n s w o r t h, kuratotka
galerii malarstwa europejskiego w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku;
Paula N u t t a l l, zwi"zana z Victoria and Albert Museum w Londynie oraz współpracuj"ca z Uniwersytetem w Cambridge i Courtauld Institute of Art; Stephan
K e m p e r d i c k, główny konserwator i kurator galerii malarstwa niderlandzkiego
i dawnego niemieckiego w berli'skiej Gemäldegalerie; Jochen S a n d e r ze Städel
Museum we Frankfurcie nad Menem; Antje-Fee K ö l l e r m a n n, kustosz galerii
w Berlinie, znawczyni malarstwa francuskiego i niemieckiego XV-XVI wieku; Bastian E c l e r c y, Robert S u c k a l e i wielu innych.
Niniejszy artykuł ma na celu przegl"d wybranych publikacji katalogowych, które
prezentuj" szereg tre$ci naukowych, w tym wiele nowych ustale' badawczych dotycz"cych sztuki niderlandzkiej. Bł#dem byłoby postrzeganie tych publikacji wył"cznie
w kategorii albumów ze zbiorem interesuj"cych kolorowych reprodukcji. Pomini#ty
natomiast zostanie w poni%szym tek$cie sposób aran%acji ekspozycji muzealnych.
Wystawy s" okazj" do prezentacji problemów badawczych dotycz"cych malarstwa, a w nim takich zagadnie' jak: zjawisko realizmu, nowo%ytny portret3, forma
i kontekst funkcjonowania obrazów kultowych w %yciu religijnym4, rola miast i kultury dworskiej, powi"zania relacji handlowych i artystycznych mi#dzy Północ" a Południem Europy5, motywy egzotyczne w sztuce niderlandzkiej6. Powy%sze zagadnienia tworzyły podstaw# dla merytorycznych opracowa', na których tle wyeksponowano dzieła malarstwa północnego.
Obecnie równie% dzi#ki katalogom, jakie towarzysz" wystawom, mo%emy pozna&
pełen wymiar podj#tych zagadnie' i wag# ich naukowego opracowania, szczególnie
http://www.codart.nl/9/exhibitions-amp?action=Utils_Sort&sortId=eventSort&sortCriterium=end%
20date &sortDirection=desc
3
Wystawa w Madrycie, Museo del Prado, The Renaissance Portrait, 3 czerwca – 7 wrze$nia
2008 r.; w Londynie prezentowana pt. Renaissance Faces: Van Eyck to Titian, Londyn, National
Gallery, 15 pa4dziernika 2008 – 18 stycznia 2009 r.
4
Prayers and portraits: unfolding the Netherlandish diptych, Antwerpia, Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, 3 marca – 27 maja 2007 r.; Waszyngton, National Gallery of Art, 12
listopada 2006 – 4 lutego 2007 r.
5
Kunst en financien in Europa: de XV eeuwse meesterwerken in nieuw licht. (ang.) Art and
finance in Europe:15th-century masterworks in a new light, Bruksela Koninklijke Musea voor
Schoone Kunsten van België, 12 czerwca – 5 pa4dziernika 2008.
6
De Vlaamse Primitieven et het Exotisme, Brugia, Groeningemuseum, 11 maja – 7 pa4dziernika 2007 r.
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wtedy, gdy niemo%liwa jest bezpo$rednia konfrontacja z dziełem sztuki. Publikacje
katalogowe zarówno pod wzgl#dem merytorycznym, jak i redakcyjnym dorównuj" naukowym opracowaniom i szczegółowym studiom problemowym. Dla badaczy sztuki,
którzy wielokrotnie musz" zmierzy& si# z rozproszeniem dzieł, a nierzadko i trudno$ciami z dost#pem do ikonografii obrazów mniej znanych lub pozostaj"cych w prywatnych
kolekcjach, reprodukcje zamieszczone w katalogach stanowi" cenne 4ródło poznania.
Przegl"daj"c wykaz wydarze' wystawienniczych ostatnich lat, mo%emy z przekonaniem stwierdzi&, %e sztuka niderlandzka funkcjonuje na polu nauki jako stale
%ywy i intryguj"cy przedmiot bada'. W$ród poruszonych problemów analizom poddawane s" tak%e nowe, mniej znane lub jeszcze niedostatecznie opracowane zagadnienia, a tak%e sylwetki mniej znanych artystów.
Ide" wielkich wystaw z zało%enia jest ukazanie szerokiej perspektywy badawczej
w analizach sztuki, na$wietlenie kontekstu historycznego, społecznego, religijnego,
na których tle funkcjonowała sztuka. Jeden z tak rozległych i zło%onych aspektów stał
si# głównym nurtem badawczym wpisanym w temat ostatniej wystawy w Groeningemuseum w Brugii, po$wi#conej kontaktom artystycznym mi#dzy Niderlandami a Europ" 7rodkow" i Wschodni"7. Wystawa ta, zako'czona 30 stycznia 2011 r., zamyka
klamr" projekt wystawienniczo-badawczy zapocz"tkowany w 2002 r. równie%
w Brugii, a zwi"zany z promocj" malarstwa niderlandzkiego i wyeksponowaniem
jego znaczenia dla rozwoju sztuki europejskiej.

NIDERLANDY I KRAJE EUROPY POŁUDNIOWEJ (ROK 2002)

W Groeningemuseum w 2002 r. odbyła si# wystawa De eeuw van Van Eyck. De
Vlaamse Primitieven en het Zuiden 1430-1530, przygotowana jako jeden z projektów
artystycznych realizowanych w Brugii, ciesz"cej si# wówczas tytułem Europejskiej
Stolicy Kultury8. Jak czytamy w katalogu, głównym celem wystawy było wykazanie
zwi"zków sztuki niderlandzkiej z Itali", południow" Francj" (zwi"zki dynastyczne
ksi"%"t burgundzkich z monarchi"9), Hiszpani" (z Królestwem Kastylii i Aragonii)
7

Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mittelaeuropa 14301530, Brugge, Groeningemuseum 29 pa4dziernika 2010 – 30 stycznia 2011.
8
De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden 1430-1530. Exhib. cat.
Brugia, Groeningemuseum, van 15 maart tot 30 juni 2002. Ed. Till-Holger Borchert. GentAmsterdam: Ludion 2002 ss. 280 ISBN 90-5544-392-1. Wersja angloj#zyczna: Age of Van Eyck:
the Mediterranean world and early Netherlandish painting 1430-1530. Till-Holger Borchert with
contributions by Andreas Beyer. Gent-Amsterdam: Ludion 2002.
9
Ksi"%# burgundzki Filip 7miały (1342-1404) był synem króla Francji Jana II Dobrego,
stryjem króla Francji Karola VI. Otrzymał od swego ojca ksi#stwo burgundzkie, od którego rozpocz"ł budowanie własnego pa'stwa. Filip 7miały w wyniku mał%e'stwa z córk" hrabiego
Ludwika de La Male Małgorzat" Flandryjsk" w 1369 r. został panem Flandrii, Artois, Franche-Comte. Drog" dynastycznych maria%y i układów zdobył Brabancj# i Limburgi#. Jego synami
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i Portugali", które wynikały z maria%y dynastycznych (1430 r. – mał%e'stwo Filipa
Dobrego, ksi#cia Burgundii, z Izabel" Portugalsk"; zwi"zek Filipa Pi#knego z Joann"
Kastylijsk"/Szalon" w 1495 r.), a tak%e kontaktów politycznych i kupiecko-finansowych (rynek sztuki, rosn"cy popyt na obrazy nie tylko religijne, ale i $wieckie –
s. 53-64)10. Tak zło%one wzajemne relacje sprzyjały transmisji kulturowych osi"gni#&,
eksportom i importom dzieł, a tak%e podró%om artystów11.

byli Jan bez Trwogi (zm. 1419), który obj"ł Burgundi# i Flandri#, Artois i Franche-Comte, oraz
Antoni Brabancki (zm. 1415), władaj"cy Limburgi", Alzacj" i Luksemburgiem. Wnukiem Filipa
7miałego był Filip Dobry (1419-1467), twórca pot#gi Burgundii, mecenas sztuki, protektor
artystów. Podporz"dkował sobie Brabancj#, Namur i zdobył równie% północne prowincje, w tym
Holandi#, Luksemburg, Alzacj#. Filip Dobry oraz jego syn Karol 7miały (zm. 1477) d"%yli do
centralizacji pa'stwa, wzmocnienia dynastii burgundzkiej i swojej władzy w miastach niderlandzkich Brabancji, Flandrii, Hainaut, Zelandii i pozostałych przył"czonych prowincjach Namur, Alzacji północnej, Luksemburga, Geldrii. Bruksela, Antwerpia, Brugia, Gandawa, Malines,
Lejda, Haga, Harlem, Delft były wa%nymi centrami wymiany handlowej i twórczo$ci artystycznej. J. B a l i c k i, M. B o g u c k a. Historia Holandii. Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gda'sk: Ossolineum 1989 s. 51-56, 61-65; A. Z i e m b a. Sztuka Burgundii i Niderlandów 13801500. T. 1: Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich. Warszawa: Wydawnictwa
UW 2008 s. 126-194.
10
Kupcy arago'scy i kastylijscy prowadzili szerokie interesy handlowe w Brugii. Brugia ju%
w XIII wieku wyrosła na wa%ny o$rodek handlu mi#dzynarodowego (szczególnie tkaninami
luksusowymi), po$rednik w wymianie mi#dzy Wyspami Brytyjskimi, Niemcami, Hiszpani",
miastami Hanzy, Genu", Wenecj", Bliskim Wschodem. Tu zakładali swoje faktorie wenecjanie,
florenty'czycy, tu odbywały si# wielkie jarmarki (równie% w Antwerpii). W wyniku zamulenia
portu ok. 1400 r. jej znaczenie jako o$rodka wymiany handlu morskiego zmalało na rzecz
Antwerpii. Dekretem z 1484 r. zabroniono zagranicznym kupcom prowadzenia handlu w Brugii.
Brugia nie przestała natomiast w XV wieku odgrywa& istotnej roli w wymianie artystycznej
i jako siedziba wa%nych banków włoskich i centrum wymiany weksli. Na temat rynku sztuki
w Niderlandach (Brugii, Antwerpii) i eksportu dzieł zob. M. N o r t h. Kunstmarkten: de structuur
van vraag en aanbod. W: De eeuw van Van Eyck s. 53-64. Zob. tak%e: A. Z i e m b a. Sztuka
Burgundii i Niderlandów 1380-1500 t. 1 s. 96-116.
11
Jan van Eyck uczestniczył w wyprawie do Portugalii w 1428/29 r., odwiedzaj"c równie%
Królestwo Kastylii, a w drodze powrotnej dwory włoskie Genu#, Florencj#, Padw#, Wenecj#.
Artyst" znanym i niezwykle cenionym w Italii był Rogier van der Weyden, który w 1450 r.,
w Roku 7wi#tym, odwiedził Rzym i Florencj#. Jego dzieła nabył równie% władca kastylijski Jan II
(Tryptyk z Miraflores dla kartuzji w Burgos). Memling zasłyn"ł jako portrecista włoskich
klientów, np. ambasadora Wenecji we Flandrii Bernarda Bembo, bankierów, kupców. Cechy ich
stylu i nawi"zania ikonograficzne widoczne s" w dziełach tamtejszych twórców. Niezwykle
mobilnym artyst" był Michiel Sittow (1468/69-1525 Tallin), który przybył do Brugii przed 1486
r. z Tallina, w 1492 r. został malarzem nadwornym Izabeli Katolickiej wraz z Juanem de Flandes.
Był portrecist" królewskim. W 1502 r. opu$cił dwór hiszpa'ski i powrócił do Revala, by ju%
w 1507 r. wyruszy& do Anglii. Od 1514 r. pracował w Kopenhadze, od 1515 r. tworzył dla
Małgorzaty Austriackiej i Ferdynanda Arago'skiego oraz dworu hiszpa'skiego Karola V. Zasłyn"ł jako wybitny portrecista wierny konwencji niderlandzkich wizerunków. W 1518 r. powrócił do rodzinnego Revala.
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Jak zauwa%aj" badacze, wiele kwestii podj#tych w analizach wymaga powtórnego
namysłu, rewizji dawniejszych ustale' i dokładniejszych bada', szczególnie dotycz"cych kontaktów artystycznych w pierwszej połowie XV wieku i autorstwa dzieł12.
Teksty zamieszczone w katalogu (16 esejów) traktuj"ce o tym szerokim zagadnieniu
napisało czternastu badaczy reprezentuj"cych poszczególne kraje pod kierunkiem
głównego organizatora wystawy Till-Holger Borcherta. Publikacj# uzupełnia bogata
cz#$& katalogowa, obejmuj"ca 131 pozycji wraz ze szczegółowymi notami wspartymi
wykazem bibliografii.
Wielkimi osobowo$ciami artystycznymi, wyznaczaj"cymi drogi kontaktów, inspiracji i autorami powszechnie znanych wzorów, których sława przekraczała ówczesne
granice Niderlandów, s": Jan van Eyck (ok. 1395-1441), maj"cy licznych na$ladowców w całej południowej i zachodniej Europie, oraz Rogier van der Weyden (13991464), którego twórczo$& była stałym punktem odniesienia dla artystów kolejnych
pokole', a tak%e Petrus Christus (1420-73), Hans Memling (1434/ 40-1494), Hugo
van der Goes (1440/45-1482), którzy równie% znale4li wielu na$ladowców i kontynuatorów ich stylu. Atutem katalogu jest syntetyczne i rzetelne uj#cie faktów historycznych na$wietlaj"cych kontakty artystyczne Niderlandów z Południem Europy.
W solidnie opracowanym katalogu z bogatym materiałem ilustracyjnym przywołano
szereg nazwisk artystów i na$wietlono kontekst historyczny dla stworzenia spójnego
obrazu ówczesnych zale%no$ci. Autorzy wykazali niezwykł" popularno$& wspomnianych niderlandzkich malarzy poza granicami kraju i fascynacji ich malarstwem w
Italii13, Portugalii (Frey Carlos, Mistrz z Évora) i Hiszpanii14.
Oddziaływanie sztuki niderlandzkiej na twórców włoskich było wszechstronne
i jest widoczne w dziełach takich artystów jak Domenico Ghirlandaio, Perugino,
Filippo Lippi, Antonello da Messina, Niccolo Colantonio, Giovanni Bellini. Spotkania tych dwóch obszarów artystycznych były mo%liwe dzi#ki obecno$ci włoskich
fundatorów osiadłych w miastach niderlandzkich, którzy zafascynowani sztuk" niderlandzk" nabywali dzieła dla swoich domów, wysyłali je do włoskich ko$ciołów,
kaplic czy prywatnych kolekcji15. Kupcy z miast włoskich, bankierzy, wysłannicy
Podró%e odbywały si# równie% w przeciwnym kierunku, mianowicie do Brugii udawali si#
arty$ci hiszpa'scy. Malarz Alfonsa V Arago'skiego Lluis Dalmau w latach 1431-36 przebywał
w Brugii i Brukseli, gdzie zetkn"ł si# z dziełami Jana van Eyck i Rogiera van der Weydena.
12
W latach pi#&dziesi"tych zorganizowano wystaw# na$wietlaj"c" wzajemne kontakty mi#dzy Niderlandami a Itali" pt. Fiamminghi e Italia. Prezentowana była w Brugii, Wenecji i Rzymie od lipca do pa4dziernika 1951 r. Stanowiła przegl"d malarstwa od XV do XVII wieku.
Recenzja wystawy zob. J.G. V a n G e l d e r. “Fiamminghi e Italia” at Bruges, Venice and
Rome. „The Burlington Magazine” 93:1951 nr 583(Oct.) s. 324-327.
13
M.in. Niccolo Colantonio na$laduj"cy obrazy Jan van Eycka na dworze w Neapolu.
14
Por. R. K a s l. Long-Distance Relations: Castilian Patrons, Flemish Artists and Expatriate
Agents in the Fifteenth Century. „Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten” 2001 s. 87-93.
15
Piemoncka rodzina Villa z Chieri zamówiła w warsztacie Weydena tryptyk Zwiastowanie
(Pary%, Turyn) oraz Ukrzy owanie (Abbeg-Stiftung w Riggisbergu). Andrea della Costa zamówił
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dworów, dyplomaci zamawiali w Niderlandach obrazy, portrety, obrazy dewocyjne,
ołtarze. W analizach nad sztuk" niderlandzk" zauwa%ono przenikanie si# 4ródeł
inspiracji, które przebiegały równie% w przeciwn" stron#. Mianowicie podró%e do
Italii zaowocowały licznymi nawi"zaniami do artystów włoskich – Weyden wzorował
swoje Opłakiwanie z Uffizi (1463-64) na obrazie Fra Angelico16. Arty$ci z Północy
podró%owali do Włoch, bywali zapraszani na dwory, gdzie doceniano ich kunszt
i z uznaniem opisywano ich dzieła. Równie% włoscy malarze podró%owali za Alpy
zarówno z własnej inicjatywy, jak te% byli wysyłani na Północ przez swoich pro-

w 1499 r. tryptyk w Brugii dla ko$cioła Sant Lorenzo della Costa k. Rapallo. Gerard David miał
wielu genue'skich klientów, np. Vicenzo Sauli w 1506 zamówił u niego tryptyk do klasztoru
Cervata k. Portofino. Ród Lomellinich z Genui zamawiał obrazy u Jana van Eycka (Zwiastowanie, pó4niej przekazane do Neapolu), u Rogiera van der Weyden (Opłakiwanie, Londyn,
National Gallery), Petrusa Christusa (Bo e Narodzenie). Władcy Ferrary z rodu d’Este zamawiali
obrazy, w tym Portret Francesca d’Este autorstwa Weydena (1460, Nowy Jork, Metropolitan
Museum of Art), oraz go$cili na swoim dworze malarzy niderlandzkich. Około 1450 r. francuski
malarz Jean Fouqet sportretował błazna z dworu w Ferrarze. W 1493 r. Eleonora d’Este zamówiła
wiele dzieł za po$rednictwem kupca Zoane Martina de Fiandra. Humanista z Urbino Giovanni
Santi z uznaniem pisał o dziełach Jana van Eycka i Weydena. Kupcy z Bolonii składali wiele
zamówie' na obrazy, np. Giovanni Loiani zamówił u Hansa Memlinga portrety własny i swoich
dwóch %on oraz mały poliptyk (Strasburg, Musée des Beaux-Arts). W 1473 r. florenty'czyk
Filippo Strozzi podarował wpływowemu neapolit'skiemu dworzaninowi nazwiskiem Caraffa
dwa płótna niderlandzkie. Pod wpływem niderlandzkiej sztuki pozostawali V. Foppa, Bergognone, z twórczo$ci" malarzy z Północy zetkn#li si# Mantegna, ród Bellinich, Filippo Lippi, Pinturricio, Ghirlandaio (zachwycony Tryptykiem Portinarich van der Goesa). P. N u t t a l l. Memling and the European Renaissance Portrait. W: Memling and the Art of Portraiture. Till-Holger
Borchert, with contributions by Maryan W. Ainsworth, Lorne Campbell, Paula Nuttall (transl.
from the German K. Lohse Belkin, Ted Alkins). London: Thames and Hudson 2005 s. 69-70.
16
Paula Nuttall jest autork" publikacji po$wi#conej kontaktom Niderlandów z Itali", głównie
z Florencj". Zaprezentowała w niej szczegółowe i wnikliwe studia nad przenikaniem si# artystycznych impulsów mi#dzy Północ" a Południem. Wzajemne zale%no$ci omówiła w kontek$cie
uwarunkowa' historyczno-społecznych. Zob. P. N u t t a l l. From Flanders to Florence. The
Impact of Netherlandish Painting, 1400-1500. New Haven–London: Yale University 2004.
Florencja i tamtejsi mecenasi, których z Niderlandami, głównie z Brugi", poł"czyły kontakty
handlowe (filie banków, kantory, składy kupieckie), zapewnili sukces i uznanie artystom i sztuce
niderlandzkiej w Italii. O kontaktach artystów niderlandzkich z ówczesn" elit" kupców i bankierów z Włoch mieszkaj"cych w Brugii $wiadcz" zamawiane przez nich portrety doł"czane do
dyptyków czy obrazy ołtarzowe fundowane dla kaplic prywatnych. Do najbardziej znanych tego
typu dzieł nale%" m.in. Jana van Eycka Portret Arnolfinich, zamówiony przez kupca z Lukki;
obrazy Hansa Memlinga dla mał%e'stwa Portinarich (portrety mał%onków, Nowy Jork,
Metropolitan Museum of Art, tak%e obraz zwany Pasj! tury"sk!, 1470, Turyn, Galleria Sabauda),
S!d Ostateczny zamówiony przez Angelo Taniego dla kaplicy w Badia Fiesolana pod Florencj"
(Gda'sk, Muzeum Narodowe), czy tryptyk Hugo van der Goesa z Pokłonem pasterzy dla kaplicy
rodzinnej Portinarich Stant’Egidio w ko$ciele Santa Maria Nuova we Flrencji (1473-78,
Florencja, Uffizi). Zarówno Angelo Tani, jak i Tommaso Portinari byli przedstawicielami banku
Medyceuszy w Brugii.
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tektorów w celach edukacyjnych, by pozna& styl i jako$& ars nova17. Zagadnienie
wzajemnych inspiracji cho& dobrze znane w literaturze przedmiotu, jednak pozostawało rozproszone w licznych szczegółowych artykułach, opracowaniach, jak i monografiach artystów, dlatego ten projekt wystawienniczy stał si# okazj" dla ich popularyzacji i bardziej syntetycznego uj#cia18.
W jednym z esejów Jacques Paviot przypomniał o kontaktach malarzy niderlandzkich z dworem Hiszpanii i fascynacji króla Jana II Kastylijskiego malarstwem
Rogiera van der Weydena (ołtarz przekazany do kartuzji w Miraflores – s. 166-183).
Podobnie Hans Memling maluj"cy dla królowej Izabeli, jak te% dla ambasadora
Hiszpanii na dworze burgundzkim Francisco de Rojas oraz dla ko$cioła w Najera.
O wpływie malarzy z Północy na sztuk# hiszpa'sk" $wiadcz" takie nazwiska jak Lluis
Dalmau, malarz działaj"cy na dworze Alfonsa V Arago'skiego w Walencji, na$ladowca
Jana van Eycka, Bartolomé Bermejo (1440-1500), malarz tworz"cy na dworze arago'skim, tak%e w Walencji, Saragossie i Barcelonie, mieszaj"cy wpływy artystów włoskich
(Ghirlandaia, Botticellego) i niderlandzkich (Jana van Eycka, Hugo van der Goesa,
Petrusa Christusa). Wa%na posta& to niderlandzki malarz Juan de Flandes (aktywny
w Hiszpanii w latach 1496-1519), zwi"zany z klasztorem Miraflores w Burgos, a przede
wszystkim artysta nadworny Izabeli Kastylijskiej od 1496 r., który przeniósł cechy stylu
i motywy zainspirowane twórczo$ci" Jana van Eycka, Hansa Memlinga i Gerarda Davida. Podró%owano równie% do Niderlandów, by pozna& tam tajemnice ars nova19, jak
17

Historycy i autorzy monografii artysty powołuj" si# na słowa Bartolomeo Fazio i Mikołaja
z Kuzy, którzy cenili talent Rogiera van der Weydena, okre$laj"c go mianem maximi pictoris. Do
warsztatu Weydena w 1460 r. wysłano na nauk# malarstwa Zanetto Bugatto, włoskiego malarza
z Mediolanu. Giovanni Battista Angeli z Pizy zamówił ołtarz $w. Jana dla ko$cioła 7wi#tego Jakuba
w Brugii w 1476 r. W Rzymie papie% Eugeniusz IV posiadał w swych zbiorach prace Jana van
Eycka. Joos van Genth w 1470 r. wykonał wizerunek $w. Marka na płótnie dla ko$cioła San Marco
w Rzymie. Solidnym opracowaniem naukowym s" materiały pokonferencyjne: M. R o h l m a n n.
Flanders and Italy, Flanders and Florence. Early Netherlandish painting in Italy and its
particular influence on Florentine art: an overview. W: Italy and the Low Countries – Artistic
relations. The fifteenth century. Proceeding of the symposium held at Museum Catharijneconvent. Utrecht 14 March 1994. Ed. V.M. Schmidt, G.J. van der Sman, M. Vecchi. Florence
1999 s. 39-67, w których niezwykle drobiazgowo zostały omówione powi"zania artystyczne.
18
W katalogu sztuce Italii, analizowanej w ró%nych kontekstach, po$wi#cono a% pi#& esejów,
w pozostałych tekstach równie% odwoływano si# do dziedzictwa tej sztuki.
19
Wyra4ny wpływ na styl malarstwa hiszpa'skiego i portugalskiego wywarł Rogier van der
Weyden, którego na$ladował Jorge Inglés. Portugalscy arty$ci przybywali do pracowni Quintena
Metsijsa i Goosswena van der Weydena. W 1431 r. Lluis Dalmau odwiedził Brugi#, gdzie zetkn"ł
si# z dziełami Jana van Eycka, a w Brukseli z twórczo$ci" Rogiera van der Weydena. Do Lizbony
natomiast udał si# antwerpski mistrz Quinten Metsijs, gdzie w klasztorze Coimbra zachował si#
jego Ecce Homo. Do Sewilli podró%owali równie% twórcy z Italii, jak florenty'czyk Dello Delli,
znany w Sewilli i Salamance, do Walencji za$ przybyli Franceso Pagano z Neapolu i Riccardo
Quartararo z Sycylii. T.-H. B o r c h e r t. De mobiliteit van kunstenaars. Aspecten van de cultuuroverdracht bij de overgang van de late Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd. W: De eeuw van
Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden 1430-1530 exhib. s. 33-45.
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wspomniany ju% Lluis Dalmau, a tak%e malarz neapolita'ski Giovanni di Giusto,
którego król Ferdynand I wysłał w 1469 r. do Brugii na nauk# malarstwa u tamtejszych
mistrzów. Wymian# i wzajemne kontakty ułatwiała łatwo$& podró%owania i brak
ogranicze' w przemieszczaniu si# oraz popyt na dzieła mistrzów flamandzkich20. Pod
wpływem wzorów z Północy malarze na$ladowali ich kompozycje, co zostało potwierdzone przywołaniem w katalogu szeregu dzieł (252 reprodukcje), których zestawienia pozwalaj" dostrzec te ikonograficzne zale%no$ci i podobie'stwa.
Manfred Sellink powrócił do znanego i wielokrotnie omawianego w literaturze
zagadnienia dotycz"cego krajobrazu w malarstwie niderlandzkim (s. 212-220), natomiast Till-Holger Borchert raz jeszcze zaakcentował znaczenie sztuki Jana van Eycka
i jego warsztatu (s. 8-32) oraz podj"ł kwestie dotycz"ce wprowadzenia innowacyjnej
techniki olejnej w malarstwie tablicowym (s. 221-225). Katalog prezentuje zarówno
eseje stanowi"ce rzetelne rozwini#cie zagadnie' słabiej znanych szerszemu odbiorcy,
ale tak%e, dzi#ki tekstom M. Sellinka i T.-H. Borcherta, jest rodzajem podr#cznika,
na$wietlaj"cego tło historyczne dla wprowadzenia nowego czytelnika w tematyk#
sztuki niderlandzkiej i jej szerokiego oddziaływania.
W pozostałych esejach, które s" krótkimi, ale rzetelnymi studiami nad wybranymi
kwestiami, czytamy o dynastycznych i artystycznych zwi"zkach Habsburgów z ksi#stwem
Burgundii (s. 185-197)21, o istotnym znaczeniu Genui i Neapolu w kontaktach handlowych, które sprzyjały równie% wymianie i eksportowi dzieł sztuki22. Odr#bny tekst
traktuje o znanych humanistach włoskich, takich jak Bartolomeo Fazio, Cyriak z An-

20

Zob. artykuł omawiaj"cy to zagadnienie: R. K a s l. Long-distant relations s. 87-93.
Mał%e'stwo króla i cesarza Niemiec Maksymiliana I Habsburga i Marii Burgundzkiej
zostało zawarte 19 sierpnia 1477 r. 7mier& Marii w 1482 r. zako'czyła panowanie dynastii
burgundzkiej i otworzyła okres silnych wpływów hiszpa'skich. Nast"pił stopniowy rozpad ksi#stwa, utrata kontroli nad prowincjami. Ich syn Filip Pi#kny (zm. 1506) po$lubił Joann# Kastylijsk"
i obj"ł kastylijski tron, zapocz"tkował hiszpa'sk" lini# dynastii. Podczas burzliwych rz"dów
utracił na rzecz Francji Flandri#. Filip Pi#kny jako ostatni nosił tytuł ksi#cia Burgundii. Jego syn,
pó4niejszy Karol V, wnuk króla Hiszpanii Ferdynada II Arago'skiego, obj"ł rz"dy nad wielkim
imperium Habsburgów, którego jedn" z cz#$ci stanowiły Niderlandy. Dagmar Eichberger omówiła zakres zainteresowa' monarchów linii hiszpa'sko-burgundzkiej i powstał" pod ich patronatem kolekcj#. W$ród artystów tworz"cych dla dworu ksi"%#cego byli aktywny w Gandawie
i Brugii Simon Bening, autor miniatur ksi"%kowych, oraz portrecista dynastii Pieter van Coninxloo. Regentka dworu burgundzkiego Małgorzata Austriacka stworzyła centrum %ycia kulturalnego w Mechelen. W jej zbiorach znajdowały si# kopie prac Jana van Eycka i Weydena, obrazy
Dierica Boutsa, Petrusa Christusa, Hansa Memlinga, Jana Mostaerta, Joosa van Cleve, Jana Gossaerta. Portretowali j" Bernard van Orley, Gerard Horenbaut, autor miniatur do modlitewnika.
Van Orley wykonał równie% kartony do tapiserii zamówionych przez Małgorzat# do jej prywatnych pomieszcze'. D. E i c h b e r g e r. De Habsburgers en het culturele erfgoed van Bourgondie. W: De eeuw van Van Eyck s. 185-194
22
G.B. C a n f i e l d. The Reception of Flemish Art in Renaissance Florence and Naples. W:
Petrus Christus in Renaissance Bruges. An Interdisciplinary Aproach. Ed. by Maryan W. Ainsworth. Turnhout 1995 s. 35-42.
21
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kony, Vasari, i ich dziełach oraz wypowiedziach po$wi#conych sztuce i sylwetkom
malarzy niderlandzkich (s. 220-226)23. Zasług" tych pisarzy jest to, %e bardzo
wcze$nie stworzyli we Włoszech swego rodzaju mit o wielkich Flamandach
i przyczyniali si# do sprowadzania z Północy dzieł sztuki (nie tylko obrazów, ale te%
bardzo cenionych w Italii tapiserii24). Jeden z rozdziałów po$wi#cono artystom działaj"cym w południowej Francji. Dzieła tych artystów z tzw. szkoły z Awinionu (s. 6776) zdradzaj" bliskie nawi"zania do malarstwa Jana van Eycka (np. Barthelemy
d’Eyck zwi"zany z dworem René d’Anjou, identyfikowany równie% z Mistrzem Zwiastowania z Aix-en-Provence), Weydena (André d’Ypres), Jean Hey zwany Mistrzem
z Moulins, wyra4nie nawi"zuj"cy do stylu Hugo van der Goesa, czy Jean Fouquet,
ł"cz"cy cechy miniatorstwa francuskiego, malarstwa włoskiego i flamandzkiego.
Szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotycz"ce obecno$ci sztuki burgundzkiej i tamtejszych artystów na dworach włoskich – w Ferrarze25, Urbino i Mediolanie (s. 108-118) oraz we Florencji (s. 79-94), przypomniano rol# ksi#cia Andegawenii René d’Anjou (jednocze$nie króla Neapolu 1435-42) oraz Alfonsa V Arago'skiego26 (1416-1458, władcy Neapolu w latach 1444-58, kolekcjonera miniatur flamandzkich i miło$nika twórczo$ci Jana van Eycka) w promocji sztuki. Przywołano
nazwiska kolekcjonerów i po$redników w nabywaniu dzieł sztuki, jak działaj"cego
w Neapolu bankiera z Florencji Filippo Strozziego, który zamawiał dzieła Weydena
(s. 118-138). Król Alfons V sprowadził do Neapolu wielu artystów z Katalonii, Aragonii, Walencji, Sycylii, w których dziełach wyra4ne s" cechy stylu malarstwa
flamandzkiego. W wyniku kontaktów dynastycznych w ksi#stwach południowej
Francji i w domenie królewskiej zaistnieli arty$ci z Północy, którzy wpłyn#li na styl
mistrzów z Południa27. W drugiej połowie XV stulecia aktywizuj" si# fundatorzy
23

Bartolomeo Fazio był historiografem włoskim pochodz"cym z Genui, a działaj"cym na
dworze Alfonsa V Arago'skiego w Neapolu. Jest autorem traktatu De viris illustribus z 1456 r.,
w którym wymienił Jana van Eycka i Rogiera van der Weydena jako wybitnych malarzy swoich
czasów, mierz"c ich talent tymi samym kryteriami, jak malarzy włoskich. Ponadto docenił precyzj# wykonania i iluzj# gł#bi w obrazach Jana van Eycka. Sław# van Eycka w Neapolu zapewnił
Giovanni Pontano, sekretarz na dworze Alfonsa V Arago'skiego. Pontano uznał malarstwo van
Eycka za kwintesencj# szeroko poj#tej ars. Król Neapolu pretendował do tego, by dorówna&
swoim patronatem i kolekcjami wielkim poprzednikom, jak ksi"%# de Berry. Zwi"zany z Ferrar"
Cyriak z Ankony był pod wra%eniem dzieł Weydena i nabywał je w Brukseli dla ksi#cia Lionella
d’Este.
24
We Florencji w 1453 r. Medyceusze zakupili dostaw# tapiserii z Brukseli. Podobnie władca
Urbino Federico da Montefeltro w 1476 r. zamówił we Flandrii seri# tapiserii (jedena$cie scen
z wojn" troja'sk") oraz dekoracje do prywatnych komnat.
25
W 1449 r. Weyden wykonał dla ksi#cia Lionella d’Este tryptyk Opłakiwanie, po który udał
si# humanista Cyriak z Ankony. W pracowni Weydena powstał równie% portret syna Lionella,
Francesca d’Este.
26
Jako Alfons I król Neapolu.
27
Monarchowie podsyłali mistrzów do zaprzyja4nionych ksi#stw, polecaj"c ich sobie nawzajem. Rze4biarze, miniaturzy$ci, malarze działaj"cy w Pary%u ju% w XIV wieku: Jacob de Litte-
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dzieł niderlandzkich reprezentuj"cy elit# kupiecko-handlow", bankierzy i kupcy
florenccy zamieszkali w Brugii (Tani, Baroncelli, Portinari).
7wiadectwem tych %ywych relacji jest obecny w ró%nych obszarach ówczesnej
Europy mi#dzynarodowy styl malarstwa oraz pewna powtarzalno$& motywów ikonograficznych oraz rozstrzygni#& artystycznych, jak realizm $wiata widzialnego, szczególnie krajobrazu, powtarzalno$& schematu małych tryptyków, aran%acja scen. O wzajemnych inspiracjach $wiadczy równie% powszechny w ówczesnej Europie typ portretu wywodz"cy si# z Niderlandów, w zwrocie modela na trzy czwarte w kierunku
widza, pocz"tkowo ukazanego na neutralnym, ciemnym tle, od połowy stulecia na tle
otwartego okna lub krajobrazu28. Ten rodzaj przedstawienia postaci stawał si# coraz
bardziej popularny w Italii od połowy XV wieku. Do rozpowszechnienia w$ród włoskich klientów wizerunków na tle scenerii wn#trza z oknem lub otwartego krajobrazu
przyczynił si# szczególnie Hans Memling29. Tym wła$nie zagadnieniom swój esej
po$wi#ciła Paula Nuttall (s. 198-211). Badaczka przywołała wielokrotnie
wymieniane ju% przejawy tych niderlandzkich inspiracji i niemal dosłownych
ikonograficznych zapo%ycze', zestawiaj"c m.in. obraz Memlinga M# czyzna z rzymsk! monet! Nerona (KMSK, Antwerpia, 1475) i bliski mu kompozycyjnie Portret
Francesca della Opere (1494, Florencja, Uffizi) Perugina, dzieła Ghirlandaia, Piera
di Cosimo czy Botticellego Portret m# czyzny z medalem Cosima Medici (1475, Florencja, Uffizi) z typowym krajobrazem, a tak%e uj#cie pozy modela przez Antonella
mont, Conrad de Vulcop, którego brat, Henri, został malarzem na dworze Marii d’Anjou; dwaj
malarze z Ypres: Nicolas Dipre (z Ypres), który pracował w Awinionie, oraz malarz flamandzkiego pochodzenia Josse Lieferinx, aktywny w Awinionie, Marsylii i w Aix-en-Provence w atelier
burgundzkiego mistrza Jean Changenet, który ł"czył cechy malarstwa flamandzkiego, prowansalskiego i włoskiego. De eeuw van Eyck. De Vlaamse Primitieven s. 35-36.
28
Malarze włoscy wcze$nie wprowadzili w portretach widok otwartego krajobrazu ukazany
w prze$wicie okna, natomiast posta& nadal ukazywali według dawnego uj#cia, tj. z profilu.
Campin, Jan van Eyck, a przede wszystkim Weyden rozpowszechnili poz# modela zwróconego
lekko do widza i o zindywidualizowanej, pełnej realizmu fizjonomii modelowanej łagodnym
swiatłem. Natomiast poł"czenia dwóch nowoczesnych konwencji obrazowania dokonali arty$ci
niderlandzcy, którzy rozpowszechnili portrety na tle otwartego okna lub prze$witu okna lub
szerokiego otwartego krajobrazu i w zwrocie modela na trzy czwarte. From Flanders to Florence
s. 213-214; zob. obrazy: Petrus Christus, Portret młodego m# czyzny, 1450, London, National
Gallery; Dieric Bouts, Portret Jana van Winckele, 1462, Londyn, National Gallery.
29
Andrea del Castagno, Portret m# czyzny, ok. 1450, Washington, National Gallery of Art, to
jeden z najwcze$niejszych wizerunków nawi"zuj"cych do niderlandzkiego uj#cia w zwrocie
modela ku widzowi i ukazanego na neutralnym tle. Od ok. 1470 r. w malarstwie florenckim
uj#cie modela w zwrocie trzy czwarte zyskało ogromn" popularno$&. O innych inspiracjach
dziełami niderlandzkimi w dziedzinie portretu włoskiego (zwrócenie twarzy w kierunku $wiatła,
lekki obrót ciała, motyw parapetu lub framugi z inskrypcjami lub zło%onymi na niej dło'mi,
rodzaj tła – tło neutralne, fragment wn#trza z oknem czy otwarte okno z kolumienk" – motyw
cz#sty u Memlinga lub szeroki widok pejza%owy). Włoscy arty$ci z upodobaniem stosowali typ
rozległego widoku krajobrazowego wypracowany przez mistrzów niderlandzkich. Zob. N u t t a l.
From Flanders to Florence s. 215-223.
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z Messiny, który pozostał odporny na krajobrazowe widoki i cz#$ciej pozostawiał
ciemne, gładkie tło.
Nieocenion" warto$& dla katalogu wnosi bogaty materiał ilustracyjny artystów
hiszpa'skich, portugalskich, włoskich oraz wywodz"cych si# z południowej Francji,
na$laduj"cych mistrzów z Północy, w$ród których znajduj" si# dzieła o bardzo lokalnym zasi#gu, nieeksponowane w muzeach ani galeriach. Ta wystawa otwiera seri#
wyj"tkowych wydarze' i dopełniaj"cych je opracowa' naukowych, jakie przygotowano w ostatnim dziesi#cioleciu.

HANS MEMLING I PORTRETY (ROK 2005)

Wobec wywołanego ju% zagadnienia portretu warto wspomnie& wystaw# zorganizowan" w 2005 r., która przypomniała o silnym oddziaływaniu Hansa Memlinga,
mistrza z Brugii, na portrety włoskie30. O znaczeniu tego malarza dla sztuki portretowej $wiadczył jego szeroki odbiór u ówczesnych niderlandzkich oraz włoskich
fundatorów i liczne na$ladownictwa przez włoskich artystów, o czym pisała Paula
Nuttall. Popularno$& niderlandyzuj"cych portretów w Italii przypadła na okres od
1470 do 1500 r., kiedy niezwykle mocno rozwin#ły si# kontakty handlowe mi#dzy
Brugi" a Florencj". Aktywna wymiana artystyczna miała zwi"zek z obecno$ci"
włoskich kupców i bankierów w Brugii oraz ich fundacjami i zakupami dzieł.
Niewielki format, łatwo$& przenoszenia tych dzieł sprzyjały eksportom, ponadto
uderzaj"cy realizm, analityczne uj#cie portretów mieszcza'skich, poł"czone z elegancj" stylu i nawi"zaniem do wizerunków dworskich, decydowały o ich presti%u i wywoływały ch#& posiadania w$ród włoskich, hiszpa'skich i niderlandzkich odbiorców,
zarówno dyplomatów, kupców, jak i bogac"cej si# elity mieszcza'skiej. Poza Itali"
jednak portrety w typie opracowanym przez Memlinga nie znalazły tak szerokiego
odd4wi#ku. Tylko arty$ci, którzy mieli bezpo$redni kontakt z mistrzem lub jego dziełami, wykazali powinowactwa w swoich pracach. Nale%y do nich Simon Marmion,
30

Memling en het portret (Memling and the portrait), 7 czerwca – 4 wrze$nia 2005, Groeningemuseum, Brugia. Wystaw# prezentowano równie% w Madrycie w Muzeum Thyssen-Bornemisza (15 lutego –15 maja 2005) i Nowym Jorku we Frick Collection (06 pa4dziernika – 31
grudnia 2005). Odsyłam do wykazu dawniejszych wystaw: www.codart.nl. Katalog wystawy:
Memling and the Art of Portraiture. Ed. T.-H. Borchert with contributions by M.W. Ainsworth,
L. Campbell, P. Nuttall. (Transl. from the German K. Lohse Belkin, T. Alkins). London: Thames
and Hudson 2005. Typowe dla kompozycji portretów autorstwa Memlinga s": lekki zwrot modela
ku widzowi, otwarty widok krajobrazowy za postaci" albo widok przez okno lub rodzaj loggii
z kolumienkami, parapet lub iluzoryczna rama, na której spoczywaj" dłonie portretowanego.
Nierzadko portrety stanowiły cz#$& dyptyku, której odpowiadał wizerunek sakralny lub te% dwa
portrety tworzyły skrzydła dla niewielkiego tryptyku o prywatnym przeznaczeniu, np. tablice
z wizerunkiem mał%onków Portinari (Nowy Jork, Metropolitan Museum of Art), niestety pozbawione cz#$ci $rodkowej.
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Mistrz z Moulins (Portret ksi# niczki z R. Lehmann Collection, New York) oraz
Michiel Sittow. Słabsze nawi"zania widoczne s" tak%e w$ród mistrzów nadre'skich
(typ krajobrazu w tle powtarzali Herman Rode, Mistrz 5ycia Marii, Mistrz Ołtarza
z Aachen, Hans Traut, Michael Wolgemut), poniewa% kontakty handlowe z miastami
niemieckimi, równie% nad Bałtykiem, zapewniały %yw" wymian# dzieł. Inspiracje
dotyczyły detali, takich jak uło%enie dłoni, aran%acja wn#trza, wprowadzenie motywu
okna i parapetu, kolumienek typowych dla kompozycji Memlinga31. W opisywanym
katalogu opublikowano wyniki bada' z u%yciem odpowiednich technologii (prze$wietlenia promieniami X i w podczerwieni), pomagaj"ce w ustaleniu wła$ciwej
chronologii dzieł Memlinga, ale tak%e odkrywaj"ce sposób pracy mistrza, jego
warsztat, technik#, jako$& i rol# rysunku w pracy nad portretem32.

MISTRZ HAFTOWANEGO LISTOWIA (ROK 2005)

Jednym z istotnych wydarze' w kalendarium wystaw europejskich, a przy okazji
znacz"cym przedsi#wzi#ciem badawczym była ekspozycja zorganizowana w 2005 r.
w Palais des Beaux-Arts w Lille we współpracy z ameryka'skimi o$rodkami z Minneapolis i Williamstown. Podczas trwania wystawy zorganizowano sympozjum naukowe,
uzupełniane publikacj" zawieraj"c" szczegółowe studia po$wi#cone anonimowemu
arty$cie, zwanemu w literaturze Mistrzem Haftowanego Listowia, oraz jego warsztatowi, na$ladowcom oraz twórczo$ci kilku mniejszych anonimowych mistrzów33. Ze
31

Paula Nuttall uwa%a, %e popularno$& portretów Memlinga była mniejsza w Niemczech,
poniewa% tamtejsi klienci wi#kszym upodobaniem darzyli styl obrazowania lokalnych artystów
lub innych artystów niderlandzkich, jak P. Christus czy Dieric Bouts. Memling był ulubionym
malarzem głównie włoskiej klienteli w Brugii. W$ród włoskich klientów najwi#ksz" popularno$ci" cieszyły si# portrety z łagodnym, niderlandzkim pejza%em w tle, z meandruj"c" rzek" lub
stawem, pojedynczymi drzewami lub zagajnikami i otwarte do widza iluzjonistycznym
parapetem. Portrety te zachwycały realizmem, niemal namacaln" jako$ci" oddania fizjonomii
postaci, jej delikatno$ci" i witalno$ci" zarazem. Jeszcze &wier& wieku po $mierci Memlinga
z wielk" estym" pisano w Italii o jego dziełach. P. N u t t a l. Memling and the European Portrait
Tradition. W: Memling and the Art of Portraiture s. 75, 87-90.
32
M.W. A i n s w o r t h. Minimal means, remarkable results. Memling’s portrait painting
technique. W: Memling and the Art of Portraiture s. 92-111. Autorka zauwa%a, %e tylko niewielka liczba dzieł Memlinga została przebadana metodami dendrochronologicznymi, które nie
pozwalaj" na precyzyjne okre$lenie czasu powstania obrazu, a jedynie ustalaj" najwcze$niejsze
datowanie drewna deski, natomiast nie termin rozpocz#cia prac. Du%o bardziej precyzyjne s"
badania pigmentów, barwników i spoiw, analizy porównawcze i prze$wietlenia podczerwieni",
które odsłaniaj" rysunek i pierwotny szkic kompozycji, a tym samym ewolucj# stylu. Wczesne
szkice Memling wykonywał p#dzelkiem i ciemnym pigmentem, pó4niej stosował kred# i w#giel
drzewny oraz rozlu4niał rysunek, stawał si# mniej precyzyjny i drobiazgowy.
33
Jako pierwszy okre$lenie „Mistrz Haftowanego Listowia” zaproponował w 1926 r. Max
Friedländer.
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wzgl#du na trudno$ci w precyzyjnym okre$leniu autorstwa obrazów w literaturze
okre$lana jest jako tzw. grupa Mistrza Haftowanego Listowia34. Twórczo$& anonimowego Mistrza, wyrastaj"cego z tradycji malarstwa Rogiera van der Weydena, jak
równie% prac Hugo van der Goesa i Gerarda Davida, po raz pierwszy doczekała si#
solidnego opracowania, wspartego rzetelnymi i nowoczesnymi badaniami z u%yciem
technologii35, które pomagaj" w przeprowadzeniu precyzyjnej datacji dzieł i okre$laj"
chemiko-fizyczn" struktur# prac. Konferencja stała si# okazj" do wysuni#cia szeregu
nowych hipotez, nierzadko sprzecznych, a tym samym do %ywej dyskusji merytorycznej36. Obecnie obrazy zaliczane do grupy Mistrza Haftowanego Listowia s" rozsiane po muzeach $wiata (Lille, Brugia, Williamstown, Minneapolis, Filadelfia).
Badacze wskazali na brak homogeniczno$ci pod wzgl#dem stylu jego domniemanych
dzieł, dlatego przypisuje si# je kilku artystom, m.in. Aertowi van den Bossche, uto%samianemu te% z Mistrzem Legendy $w. Barbary (M.W. Ainsworth). Van den Bossche był bliskim współpracownikiem van der Goesa. Niektórzy badacze kwestionuj"
nawet istnienie Mistrza Haftowanego Listowia, uznaj"c, %e s" to dzieła kilku artystów
z warsztatu z Brukseli (Lorentz), działaj"cych pod kierunkiem Aerta van der Bossche37. Natomiast w katalogu do tej wystawy ich autorstwo Didier Martens okre$lił
jako „grupa Mistrza Haftowanego Listowia – grupa Mistrza Madonny Grog” (kat. il.
5,6, 8a, 8b, 9), podczas gdy zakwestionował to Campbell, sugeruj"c autorstwo kilku

34

Le Maître au Feuillage brodé. Secrets d’atelier, Lille, Palais des Beaux-Arts, 13 mai – 11
septembre 2005. Katalog wystawy: Le Maître au Feuillage brodé. Primitifs flamands. Secrets
d’atelier Palais des Beaux-Arts, Lille 13 mai – 24 julliet. Ed. F. Gombert, D. Martens. Paris
2005. Zbiór tekstów z sympozjum towarzysz"cego wystawie: Le Maître au Feuillage brodé.
Démarches d’artistes et méthodes d’attribution d’œuvres a un peintre anonyme des anciens PaysBas du XVe siècle. Colloque organise par le Palais des Beaux-Arts de Lille les 23 et 24 juin 2005.
Ed. F. Gombert, D. Martens. Lille: Librairie des Musées 2007.
35
Do metod wykorzystywanych w badaniu warstw malarskich zalicza si# m.in.: zdj#cia
w podczerwieni, prze$wietlanie promieniami X, fotografi# w ultrafiolecie, która pozwala dostrzec
miejsca przemalowa', retuszy, a tak%e reflektografi# w promieniowaniu podczerwonym IRR,
która uwidacznia rysunki wyst#puj"ce pod warstw" malarsk".
36
Jedna z kwestii dotyczy tego, czy Mistrz malował dla innych artystów i wykonywał sam
elementy krajobrazu z charakterystycznie malowanymi koronami drzew, czy te% to w jego warsztacie działał malarz specjalizuj"cy si# w listowiu przypominaj"cym haft i okre$lonym typie
pejza%u.
37
W najnowszym opracowaniu szereg obrazów, takich jak $wi#te Katarzyna i Barbara, Adam
i Ewa z Ludwigshafen, Madonny z Dzieci!tkiem na tle krajobrazu (Minneapolis, Filadelfia, Lille)
i Madonna z kolekcji Grog), ze wzgl#du na podobie'stwa stylistyczne i powtórzenia ikonograficznych rozwi"za' (uj#cie pejza%u, jak i rysy twarzy Marii, uło%enie dłoni, pozycja Dzieci"tka, układ fałd szat) i niemal te same wymiary tablic, przyporz"dkowano Aertowi van den
Bossche oraz grupie artystów, z których ka%dy wykonał okre$lony fragment kompozycji. Dawniej te dzieła o podobnych cechach stylistycznych nazywano „grup" Mistrza Haftowanego
Listowia”. G. S t e y a e r t. The Master of the Embroidered Foliage and Aert van den Bossche. W:
Le Maitre au Feuillage brode. Demarches d’artistes et methodes d’attribution d’œuvres s. 173-183.
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malarzy, współpracuj"cych z Aertem van der Bossche38. Te ró%nice, a nawet zasadnicze rozbie%no$ci i nowe wnioski $wiadcz" o stale otwartym dyskursie naukowym
w kwestii tak podstawowej jak autorstwo. Badacze po$wi#cili swoje teksty dziełom
wielu innych anonimowych mistrzów tworz"cych u progu XVI wieku (Mistrz Legendy $w. Łucji, Mistrz $w. Idziego, Mistrz Legendy $w. Katarzyny, Mistrz Legendy
$w. Magdaleny), których atrybucje od lat równie% nie zostały jednoznacznie ustalone.
Autorzy esejów doszukiwali si# mi#dzy nimi analogii, wskazuj"c na prawdopodobne
4ródła inspiracji (œuvre Mistrza $w. Idziego zdradza podobie'stwo do dzieł Gerarda
Davida), ustalono nowe atrybucje dzieł Mistrza Legendy $w. Magdaleny. Znana
badaczka Maryan W. Ainsworth podj#ła jedno z podstawowych pyta' – o miejsce
działania warsztatu Mistrza Haftowanego Listowia, przywołuj"c argumenty przemawiaj"ce za Brugi", nie za$ za Bruksel", jak uwa%ano dotychczas. Ainsworth polemizowała z autorami not do obrazów i esejów zamieszczonych w katalogu, m.in. z Didierem Martensem, dotycz"c" charakteru architektury, jaka widnieje w tle kompozycji,
mianowicie podobie'stwa malarskich budowli do rzeczywistej brukselskiej czy brugijskiej zabudowy39. Tak drobiazgowe rozwa%ania, rozbie%ne ustalenia, nowe hipotezy $wiadcz" o tym, %e dawne malarstwo, równie% anonimowych mistrzów, jest
wci"% %ywym polem badawczym.

MISTRZ Z FLÉMALLE – ROGIER VAN DER WEYDEN
– PIERWSZE POKOLENIE ARTYSTÓW
PROBLEM AUTORSTWA

Malarzom pierwszego pokolenia, inicjatorom ars nova, tj. tajemniczemu Mistrzowi z Flémalle, uto%samianemu z Robertem Campin, i Rogierowi van der Weyden
po$wi#cono zorganizowan" w 2009 r. wystaw#, któr" pokazano w dwóch najwa%niejszych muzeach Niemiec: w Städel Museum we Frankfurcie/n Menem oraz w ber38

Steyaert przywołuje tez# Lorne Campbell, sama za$ stara si# rozdzieli& dzieła Aerta van der
Bossche od prac grupy MHL. S t e y a e r t. The Master of the Embroidered Foliage and Aert
s. 174-175.
39
Zaznacza si# Weydenowskie inspiracje jego dzieł, które widoczne s" w pozie Marii, jej
rysach twarzy, przechyleniu głowy, sposobie trzymania otwartej ksi#gi. Ainsworth porównała
obrazy z Madonnami z Brugii i Minneapolis i Williamstown, Edynburga i uznała, %e pochodz"
z tego samego czasu, prawdopodobnie te% z jednego warsztatu, cho& posiadaj" ró%nych autorów.
Odrzuciła porównanie fizjonomii Madonn do stylu Colijjna de Coter, jak podano w opisach
w katalogu wystawy, opowiadaj"c si# za ich bli%szym stylistycznie podobie'stwem do twarzy
Marii w typie Gerarda Davida lub jego kr#gu i charakterystycznych dla niego licznych realizacjach motywu Marii na tle tkaniny i otwartego krajobrazu i z muzykuj"cymi aniołami. M.W.
A i n s w o r t h. The Master of the Embroidered Foliage Group – a Brussels or Bruges Workshop? W: Le Maitre au Feuillage brode. Demarches d’artistes et methodes d’attribution
d’œuvres s. 160-162
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li'skiej Gemäldegalerie w Staatliche Museen. Ekspozycji towarzyszył katalog znakomicie opracowany zarówno pod wzgl#dem naukowym, jak i redakcyjnym40. Kustosze
galerii i konserwatorzy po raz kolejny podj#li zadanie rozdzielenia dorobku artystycznego malarzy i okre$lenia autorstwa dzieł, które od lat przysparzaj" trudno$ci
w precyzyjnym i jednoznacznym zaklasyfikowaniu ich do œuvre Mistrza z Flémalle,
Roberta Campina lub jego uczniów Rogiera van der Weydena i Jacques’a Dareta.
Wyró%niono tablice, które okre$lono jako prace tzw. grupy Mistrza z Flémalle, które
zdecydowanie nie mog" zosta& przypisane Campinowi – ze wzgl#du na ich niejednorodn" stylistyk# mo%na traktowa& jako prace autorstwa kilku artystów. Według jednej
z wysuni#tych hipotez s" to najprawdopodobniej dzieła uczniów Campina, zwi"zanych z jego warsztatem. Odr#bn" grup# dzieł stanowi" tablice powstałe pod wpływem
stylu warsztatu Campina w ró%nych o$rodkach artystycznych, namalowane w krótkim
odst#pie czasu. 7wiadczy to zatem o mobilno$ci artystów, jak te% o osmozie cech
stylistycznych w malarstwie.
W literaturze po$wi#conej malarstwu niderlandzkiemu badacze wielokrotnie podejmowali problemem precyzyjnego okre$lenia dorobku Roberta Campin oraz dzieł
warsztatowych i indywidualnych prac Rogiera van der Weyden41. Ze wzgl#du na
bliskie kontakty artystyczne ł"cz"ce obu malarzy, tj. relacje mistrz-ucze' mi#dzy
Campinem a Weydenem oraz Daretem, atrybucja wielu prac pozostaje wci"% otwartym zagadnieniem. Autorzy katalogu Jochen Sander i Stephan Kemperdick, omawiaj"c poszczególne dzieła, przywołuj" argumenty innych badaczy, popieraj"cych lub
obalaj"cych autorstwo, stosuj" podwójne zapisy autorstwa lub zaznaczaj" w"tpliwo$&
znakiem „?”. Czy mo%na było oczekiwa&, %e ta publikacja rozwieje wszystkie dotychczasowe w"tpliwo$ci?
Katalog, b#d"cy jednocze$nie naukowym opracowaniem, stanowi znakomite
wprowadzenie do malarstwa niderlandzkiego, w sposób klarowny i rzetelny wyja$nia
istot# sztuki pierwszego pokolenia artystów pocz"tku XV wieku. W swoich wnikliwych esejach wybitni badacze Stephan Kemperdick, Jochen Sander, Antje-Fee Köllermann, Bastian Eclercy poruszyli kwestie zwi"zane z nowatorstwem tej sztuki,
okre$lanej jako ars nova, aspekt ukrytego symbolizmu, przypomnieli o powi"zaniach
warsztatowych artystów, czego efektem s" dzieła o niejednorodnym stylu, a tym
samym o niejasnej atrybucji. Badacze w syntetycznych, popartych szczegółow"
literatur" rozdziałach omawiaj" najistotniejsze aspekty kształtuj"cego sw" dojrzało$&
40

Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden. Hrsg. von S. Kemperdick, J. Sander. Mit Beiträgen von B. Eclercy, S. Kemperdick, P. Klein, A.-F. Köllermann und J. Sander.
[kat. wyst] Städel Museum Frankfurt am Main November 21. 2008 – February 22. 2009. Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Berlin March 20. – June 21. 2009. Ostfildern: Hatje Cantz
Verlag 2009 404 pp. 203 illus. ISBN 978-3-7757-2259-9 (ang.); 978-3-7757-2258-2 (niem.).
41
D. D e V o s. Rogier van der Weyden het volledige œuvre. Antwerpen 1999; L. C a m p b e l l. Rogier van der Weyden. London 2004; F. T h ü r l e m a n n. Robert Campin – eine Monografie mit Werkkatalog. München 2002.
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w pierwszej połowie XV wieku malarstwa niderlandzkiego, takie jak: realizm $wiata,
indywidualizacja postaci, wprowadzenie przestrzenno$ci, modelunek barw" i $wiatłem. Wysoka warto$& publikacji wynika równie% z przedstawienia czytelnikowi ju% na
wst#pie tła historyczno-kulturowego XV-wiecznych Niderlandów, powi"za' politycznych i gospodarczych, roli miast i mieszcza'stwa w rozwoju sztuki. Dzi#ki cz#$ci
historycznej, na$wietlaj"cej tło epoki, autorstwa Jochena Sandera, czytelnik poznaje
kontekst epoki, w którym zrodziła si# ars nova.
Na uwag# zasługuje rozdział autorstwa Bastiana Eclercy, który przywołał i omówił stanowiska badawcze dotycz"ce tzw. ukrytego symbolizmu (disguised symbolism)
w sztuce niderlandzkiej, poj#cia wywodz"cego si# z pism Ervina Panofsky’ego.
Przykładem podawanym w dyskusjach o ukrytym symbolizmie i przejawach rodz"cego si# realizmu w sztuce jest Tryptyk Mérode, który wzbudzał gor"ce debaty o tre$ci i znaczeniu swojej ikonografii. Autor przywołał nazwiska badaczy, którzy opowiadali si# za harmonijnym współistnieniem realizmu i symbolizmu, jak Craig Harbison42 (s. 137) lub te% obalali interpretacje o symbolicznym znaczeniu ukazanych
przedmiotów. Przypomniał, %e w badaniach pojawił si# nurt, który traktuje $wiat
przedstawiony w obrazach jako wyraz fascynacji $wiatem widzialnym i rzeczywisto$ci", bez doszukiwania si# w nim ukrytych sensów, jakie przypisano przedmiotom
tworz"cym sceneri# (np. radykalne pogl"dy Jozefa de Coo – s. 138). Eklercy znakomicie na$wietlił problemy metodologiczne sztuki niderlandzkiej, w"tpliwo$ci dotycz"ce sposobu interpretacji jej tre$ci jawnych, zamierzonych i „ukrytych”. W podsumowaniu przywołał raz jeszcze Panofsky’ego, którego stanowisko wyja$niło te
zale%no$ci, mianowicie %e poprzez formy widzialne arty$ci odsyłali widza do tre$ci
teologicznych. Metod" stosowan" przez artystów niderlandzkich XV wieku było
posługiwanie si# realizmem, które ułatwiało wiernym zrozumienie teologicznego
przesłania dzieła (np. Zwiastowanie ukazane w malarstwie od czasów Campina
w scenerii wn#trza mieszcza'skiego). Dzieło sztuki uczestniczyło w prze%ywaniu
modlitewnego meditatio i imaginatio.
Cenne informacje zawarte w katalogu dotycz" zasad pracy w warsztatach Campina
i Weydena, wzajemnych inspiracji, wprowadzania zapo%yczonych elementów kompozycyjnych z obrazów mistrzów do dzieł na$ladowców (postaci, typ twarzy Marii,
forma budowli). Zagadnienia te opracował Stephan Kemperdick. W transmisji w"tków
po$redniczyły szkice mistrzowskie oraz rysunki wykonane przez uczniów podczas
pracy czeladniczej, co było elementem procesu kształcenia i tworzenia swoje ksi#gi
wzorów w oparciu o dzieła mistrza (s. 95-116). Szkice rysunkowe traktowano w kategorii pomocniczego narz#dzia. Autor wyja$nił, %e powtórzenia i nawi"zania, nawet bardzo dosłowne, nie nosiły wówczas pi#tna plagiatu, wr#cz przeciwnie, uwa%ano, %e

42

Jeden z wielu tekstów: C. H a r b i s o n. Fact, Symbol, Ideal: Roles for Realism in Early
Netherlandish Painting. W: Petrus Christus in Renaissance Bruges. An Interdisciplinary Aproach. Ed. M.W. Ainsworth. Turnhout 1995 s. 21-34.
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$wiadcz" o doskonało$ci technicznej ucznia i jego spostrzegawczo$ci w odwzorowaniu
gotowej kompozycji. Innym rodzajem szkiców były te wykonywane przez mistrza i pełni"ce funkcj# wprawek kompozycyjnych. Precyzyjnie wykonany rysunek był rodzajem
próbnej wersji, przedkładanej zleceniodawcy dzieła do akceptacji przed przyst"pieniem
do prac malarskich – był to tzw. patroen. Fundator otrzymywał zarys kompozycji, co do
której mógł zasugerowa& jakie$ zmiany (s. 104-105). Odr#bn" kategori# stanowiły
szkice wykonane niezwykle skrupulatnie i tych samych wymiarów, co planowane
dzieło malarskie, które powstawało na ich podstawie, były rodzajem kalki dla serii
obrazów (il. 68 na s. 105). Niestety znamy tylko nieliczne tego typu rysunki. Równie
rzadkie s" zachowane szkice wykonywane nie na bazie uko'czonych tablic, lecz powstałe podczas bezpo$redniej obserwacji $wiata, b#d"ce studiami pojedynczych form
natury, krajobrazu lub postaci ludzkiej, np. twarzy, układu dłoni (szkice do portretu –
il. 70 na s. 107). Do wielu precyzyjnych rysunków brakuje ich malarskiej wersji.
O warto$ci merytorycznej publikacji decyduje równie% redakcja not katalogowych
omawiaj"cych poszczególne dzieła. Zawarto w nich istotne kwestie zwi"zane z histori" obiektów, okoliczno$ciami fundacji, rol" mecenasów w procesie powstawania tablic (fundacje miejskich społeczno$ci, rodzin, ale te% inicjatywy bractw religijnych
oraz dworów ksi"%#cych, jak w przypadku twórczo$ci Weydena), pierwsi udokumentowani wła$ciciele. W wyja$nieniach autorzy skrupulatnie powoływali si# na dost#pne
4ródła historyczne i obszern" literatur# w postaci opracowa' i najnowszych monografii, bazuj"cych na materiale 4ródłowym. Dzi#ki tym informacjom czytelnik u$wiadamia sobie, jak istotne znaczenie dla współczesnych interpretacji dzieła i jego
ikonografii odgrywa poznanie zleceniodawcy oraz miejsce pierwotnego przeznaczenia obrazu (kaplica w kartuzji, prywatna dworska fundacja lub zamówienie do
królewskiej kaplicy w Hiszpanii albo zlecenie cechu dla ich kaplicy w rodzimej Brugii). Autorzy przywołali ró%ne formy interpretacji dzieł, akcentuj"c najbardziej
prawdopodobne rozwi"zania na podstawie 4ródeł historycznych, ale tak%e sugerowali
nowe drogi wyja$nienia ikonografii.
Oceniaj"c wystaw# jako wydarzenie artystyczne, nale%y doceni& jej prawdziwie
$wiatowy wymiar, poniewa% zaprezentowano obrazy sprowadzone z kolekcji z USA,
Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii i Włoch. Tak ambitny i trudny
projekt pozwolił na scalenie i wizualne porównanie dorobku malarzy, którzy otworzyli drog# malarstwu niderlandzkiemu XV wieku, okre$lanemu jako tzw. renesans
północny. Po raz pierwszy od stuleci wiele dzieł, współcze$nie eksponowanych
w ró%nych zbiorach, zestawiono ze sob" w przestrzeni muzealnej zgodnie z ich pierwotn" kompozycj", np. tablic# ze scen" Zdj#cia z krzy a autorstwa Rogiera van der
Weydena znajduj"c" si# dzi$ w madryckim Museo Nacional del Prado i tzw. zespól
tablic frankfurckich (kat. nr 6): Madonna lactans, $w. Weronika, Tron Łaski, które –
jak przypuszczaj" badacze43 – według pierwotnego zamysłu artysty miały stanowi&
43

Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden s. 212-213 kat. nr 6.
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skrzydła dla $rodkowej sceny Zdj#cia z krzy a. Podobne „spotkanie” umo%liwiono
rozł"czonym tablicom Ołtarza z Arras Jacques’a Dareta.
Trudno$ci w ustaleniu i doprecyzowaniu autorstwa, z jakimi zmierzyli si# autorzy
katalogu Stephan Kemperdick i Jochen Sander, wynikaj" z tego, %e dzieła nie s"
sygnowane i nie wszystkie zostały utrwalone w 4ródłach pisanych (s. 149-159).
Rogier van der Weyden cieszył si# ogromn" sław" i uznaniem ju% za %ycia, podczas
gdy nazwisko Roberta Campina zostało zapomniane tu% po jego $mierci, by zosta&
ponownie wydobyte z pomroki dziejów dopiero na pocz"tku XX stulecia, i to niejako
dzi#ki wydzieleniu jego prac z dorobku Weydena i odseparowania od niego dzieł
obcych stylistycznie. W katalogu funkcjonuje okre$lenie „grupa Mistrza z Flémalle”,
pod którym nie kryje si# %adna konkretna posta&, lecz tak nazwane s" dzieła o bli%ej
nieokre$lonym autorstwie i niejednorodne stylistycznie, przez co zdradzaj" wpływ
kilku artystów zwi"zanych z warsztatem Campina (Mistrza z Flémalle). Przykładem
tak zło%onego dzieła s" tablice z Frankfurtu, gdzie mo%na wyró%ni& odmienny dukt
p#dzla w przedstawieniu tablicy ze $w. Weronik!, ale tak%e w portretach kobiety
i m#%czyzny z londy'skiej galerii. Jochen Sander wskazał na podobie'stwa stylistyczne prac Roberta Campina (z okresu 1427-32) i dzieł jego uczniów, dostrzegalne
szczególnie wyra4nie we wczesnych pracach Rogiera van der Weydena, jak i jego
drugiego ucznia Jacques’a Dareta. Te trudno$ci atrybucyjne spowodowały, %e w katalogu w podpisach niektórych dzieł nadal funkcjonuj" znaki zapytania i okre$lenia
„warsztat Mistrza z Flémalle” czy „na$ladowca Mistrza z Flémalle” lub podwójna
atrybucja Mistrza z Flémalle i Weydena.
Dorobek Weydena jest ju% wyrazistszy, lecz równie% pozostawia znacz"cy margines dla prac warsztatowych, powstałych we współpracy z uczniami lub b#d"cych
efektem na$ladownictwa. Autorzy nie roszcz" sobie prawa do sformułowania ostatecznych rozstrzygni#& w tej materii, ale usiłuj" przywoła& wszelkie mo%liwe 4ródła
historyczne, jak te% wykorzystuj" dost#pne metody bada'.
Posługuj"c si# analizami stylowymi, porównawczymi, jak i wynikami bada' przy
u%yciu najnowocze$niejszych urz"dze' i technologii, Peter Klein przeprowadził
analiz# dendrochronologiczn" dzieł zaliczanych do grupy Mistrza z Flémalle i obrazy
Weydena, staraj"c si# na tej podstawie precyzyjniej okre$li& czas ich powstania. Nie
przynosz" one jednak ostatecznej i pewnej odpowiedzi. Nieodzowne s" równie%
badania 4ródłowe, bez których nie powstaje dzi$ %adna praca monograficzna.
Niemiecka wystawa, a przede wszystkim dopełniaj"cy j" katalog stanowi" krok do
uporz"dkowania i wyja$nienia atrybucji dzieł. Efektem wszak%e nie s" ostateczne rozstrzygni#cia i wnioski, lecz kolejna, mocniej wsparta argumentami pozycja badawcza,
która w przyszło$ci równie% mo%e zosta& poddana weryfikacji na polu naukowego
dyskursu.
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ROGIER VAN DER WEYDEN – MISTRZ PASJI (ROK 2009)

W tym samym 2009 r. zorganizowano w Leuven w Muzeum „M” wielk" wystaw#
monograficzn" po$wi#con" twórczo$ci Rogiera van der Weydena (20 wrze$nia –
6 grudnia)44. Inicjatorem, pomysłodawc" i kuratorem był profesor Jan van der Stock
z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, który do współpracy naukowej zaprosił czołowego badacza malarstwa niderlandzkiego Lorne Campbella z londy'skiej National
Gallery i belgijskich historyków sztuki. Olbrzymi (licz"cy 592 stronic) katalog towarzysz"cy wystawie stanowi prezentacj# najistotniejszych aspektów twórczo$ci Weydena wyeksponowanych w kontek$cie historycznym i religijnym epoki oraz miasta
i fundatorów, dla których pracował.
Katalog prowadzi czytelnika od pocz"tków kariery Weydena w pracowni w Tournai, potem w Brukseli, akcentuj"c jego aktywno$& na dworze Filipa Dobrego oraz
jako malarza miejskiego i jego zwi"zki z mo%nymi fundatorami (m.in. rodzin" De
Villa z Chieri koło Turynu – s. 348), w tym osobisto$ciami dworu burgundzkiego,
których portretował (kat. 12, 16, 19b; 20b, 22). Autorzy poddaj" analizom dorobek
artysty, nie tylko malarski, ale te% wskazuj" na wyra4ne inspiracje jego twórczo$ci"
w rze4bach z drugiej połowy XV wieku (kat. 28, 38, 61, 65, 73a-c, 79). Campbell zaakcentował pierwiastki religijne, które przejawiaj" si# w j#zyku sztuki Weydena,
w jego skłonno$ci do tworzenia nastroju mistycyzmu (Ukrzy owanie, 1455, Madryt,
Escorial – s. 502-503), oddziaływania kolorem, teatralno$ci i ekspresji gestu przy
jednoczesnym naturalnym odwzorowaniu oznak bólu i cierpienia, jak łzy, krwawi"ce
rany, blado$& skóry (s. 32-59). W katalogu został szczegółowo omówiony sposób
pracy w warsztacie Weydena, opieka nad uczniami i czeladnikami (s. 104-129), jego
rola jako malarza miasta, członka gildii, aktywno$& warsztatu, z którego wyszło kilku
samodzielnych artystów. Badacze po raz kolejny zaakcentowali popularno$& Weydena, która za %ycia zapewniła mu mi#dzynarodowy kr"g zleceniodawców (Tryptyk
Sforza zamówiony przez Alessandro Sforz# z Pesaro 1457-1458, który odwiedził
wówczas Niderlandy; Tryptyk z Miraflores dla króla Hiszpanii Jana II Kastylijskiego;
Madonna Medici dla rodziny Medyceuszy z Florencji; dyptyk dla Joanny z Francji,
ksi#%nej z Burbonów, siostry Ludwika XI – il. 52; zamówienia płyn"ce od rodów
d’Este czy Visconti). Wskazano na kopie i na$ladownictwa dzieł mistrza oraz
techniczne niuanse. Jedn" z bardziej szczegółowych spraw omówionych w katalogu
s" analizy dotycz"ce strojów i tkanin w obrazach Weydena, jego upodobania kolorystyczne, tendencja do archaizacji lub wprowadzanie egzotycznych, wschodnich
elementów stroju w przypadku postaci biblijnych, eliminacja złota (s. 130-146).
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Rogier van der Weyden 1400- 1464 Master of Passions. Exhib. cat. 20 September –
6 December 2009. M, Leuven. Ed. L. Campbell, J. van der Stock. Zwolle: Waanders Publishers –
Leuven: Davidsfonds 2009. ISBN 9-789085-261056. Dzieła wypo%yczono z 58 kolekcji prywatnych i muzealnych z całego $wiata.
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Zwrócono uwag# na niezwykł" precyzj# oraz plastyczno$& szkiców rysunkowych
Weydena, które s" widoczne w podczerwieni, ujawniaj"c niemal $wiatłocieniowy
mi#kki modelunek. Tak plastyczny szkic wykonany w fazie przygotowawczej był
zupełnie nowatorski w krajach na północ od Alp i miał prawdopodobnie włosk"
proweniencj# (rysunki Pisanella, G. de Grassi – s. 146-161)45. Odr#bny rozdział
po$wi#cono słynnym w całej Europie tapiseriom, do których kartony zaprojektował
Weyden. Tkaniny te zdobiły budowle Brukseli, jak równie% stanowiły rodzaj luksusowego podarunku dla licznych dworów i zagranicznych nabywców (s. 238-250).
Opisywany katalog to kompendium dotychczasowych ustale' na temat twórczo$ci
Weydena nas"czone tre$ci" wspart" 4ródłami historycznymi. Publikacj# dopełniaj"
znakomite reprodukcje całych obrazów, jak równie% detali wyci#tych z du%ych kompozycji i powi#kszonych w du%ej skali, które pozwalaj" niemal namacalnie pozna&
materi# jego dzieł i ujawniaj" mistrzowski rysunek i talent malarza oraz jego
wyczucie koloru i umiej#tno$& oddania realizmu w cielesno$ci postaci (łzy, $lady
zarostu, zmarszczki, krwawi"ce rany). Na t# precyzj# malarskiego warsztatu oraz
chemikofizyczny skład barwników i pigmentów zwróciły uwag# w odr#bnym eseju
Cathy Metzger i Griet Steyaert (s. 162-179). Katalog stanowi dzieło kompletne, jest
rodzajem monografii o imponuj"cej skali zarówno pod wzgl#dem omawianych
zagadnie', jak i formatu dzieła, ilo$ci reprodukcji, ich znakomitej jako$ci. Natomiast
sposób ich prezentacji, styl naukowego dyskursu mo%e by& zach#t" do lektury dla
ka%dego odbiorcy, równie% laika, który chciałby wkroczy& w ten obszar sztuki. Bardziej wymagaj"cego czytelnika urzeknie solidno$ci", objawiaj"c" si# w liczbie faktów, szczegółów, nazwisk, dat, zamieszczon" bibliografi" (s. 543-588) i rozmachem
całego projektu wydawniczego.

NIDERLANDY A EUROPA 7RODKOWA
– WYSTAWA W BRUGII (2010/2011)

Historycy sztuki lubi" stawia& sobie wyzwania i stale podejmuj" ambitne zadania
naukowe i wystawiennicze. Jednym z nich była wystawa zamykaj"ca projekt rozpocz#ty w 2002 r.
Najnowsze monografie mistrzów malarstwa niderlandzkiego prezentuj" wykaz
4ródeł historycznych, wyci"gi z ksi"g miejskich, testamentów, które dla współczesnych autorów stanowi" podstawow" baz# dowodow" pozwalaj"c" odtworzy& czas
i okoliczno$ci powstania wielu dzieł. Wszelako szereg problemów pozostaje nadal
wyzwaniem dla badaczy. Dotycz" one zwłaszcza prac wykonanych przez uczniów
i na$ladowców lub dzieł o lokalnym charakterze, b#d"cych na$ladownictwem wzo45

W 1450 r. Weyden odbył podró% do Italii, która stała si# okazj" do poznania sztuki
włoskiej.
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rów. W sferze pyta' i domysłów pozostaj" kwestie zwi"zane z przenoszeniem tych
motywów i sposobami ich rozpowszechnienia w o$rodkach o mniejszym znaczeniu.
Stawiane pytania dotycz" zasi#gu (w poj#ciu geograficznym) i trwało$ci tych
wzorców, w którym funkcjonowały na$ladownictwa i powtórzenia. Powy%sze problemy stały si# impulsem do zorganizowania w Groeningemuseum w Brugii wystawy
Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister. Die Malerei in Mitteleuropa 1430 –
1530, 29 pa4dziernika 2010 – 30 stycznia 2011 r.46
Wybór nowego kierunku na geograficznej mapie sztuki jest niejako konsekwencj"
programu naukowego i kontynuacj" wystawy zorganizowanej w Brugii w 2002 r.
Pomysłodawc" i kuratorem obu wystaw był Till-Holger Borchert. Dlatego brugijsk"
wystaw# mo%na okre$li& jako jedno z istotniejszych w tej dekadzie wydarze' artystycznych dotycz"cych dawnego malarstwa niderlandzkiego. Prezentacji dzieł dokonano na bardzo szerokiej płaszczy4nie problemowej i geograficznej. Ci#%ar opracowania naukowego i wypo%yczenia dzieł podj#ły niemal wszystkie główne o$rodki
muzealne w Europie i na $wiecie, m.in. Brugia, Berlin, Praga, Moguncja, Strasburg,
Monachium, Nowy Jork, Wiede', Londyn, Bratysława, Warszawa, Kraków47. Do naukowego opracowania ekspozycji i katalogu zaanga%owano wybitnych badaczy sztuki
$redniowiecznej pod kierunkiem Till-Holger Borcherta i Antje-Fee Köllermann.
W perspektywie wcze$niejszych wystaw i katalogowych opracowa' ta wyró%nia si#
rozmachem organizacyjnym i nowatorskim, a tym samym przełomowym uj#ciem
tematu. Po raz pierwszy zgromadzono dzieła z niezwykle rozległego geograficznie
obszaru, obejmuj"cego Europ# 7rodkow" i Wschodni". Na tym tle ujawniono zasi#g
oddziaływania sztuki niderlandzkiej. Przeprowadzono olbrzymi" operacj# logistyczn",
sprowadzaj"c dzieła, zarówno pojedyncze tablice, jak te% wielkie retabula czy rze4by
oraz grafiki i rysunki, z licznych muzeów i kolekcji prywatnych w Europie i USA.
Na cz#$& pierwsz" katalogu składaj" si# teksty, które wyja$niaj" kontekst historyczny oraz artystyczne przemiany i wpływ malarstwa niderlandzkiego na sztuk#
w Europie 7rodkowej. Till-Holger Borchert przypomniał, %e jako pierwszy o tym
oddziaływaniu pisał ju% w 1879 r. Carl Schnaase. Jednak%e do czasu ostatniej wystawy o tych powi"zaniach wspominano w literaturze tylko sporadycznie i w odniesieniu
do pojedynczych tablic lub biografii artystów i relacji o ich podró%ach artystycznych
(Stefan Lochner, Albrecht Dürer). Brugijska wystawa jest prób" na$wietlenia
zło%ono$ci artystycznych oddziaływa' Niderlandów na wschód od własnej granicy.
Katalog w klarowny i przejrzysty sposób prezentuje ró%norodno$& dróg i powi"za'
artystycznych w kontek$cie historyczno-dynastycznych zwi"zków, dzi#ki którym
sztuka niderlandzka znalazła tak szeroki odbiór. Badacze podj#li zagadnienie recepcji
46

Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mittelaeuropa 14301530. Ed. T.-H. Borchert. Exhib. cat. Brugge Groeningemuseum, 29 October 2010 – 30 Januar
2011. Stuttagrt: Belser 2010 ss. 552 il. około 600 (w tym kolor.). ISBN 978-3-7630-2579-4.
47
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sztuki niderlandzkiej w ró%nych regionach Europy 7rodkowej, uwzgl#dniaj"c ówczesne historyczne granice i podziały polityczne. Jednym z najszerzej omawianych
w katalogu zagadnie' jest mobilno$& dzieł niderlandzkich, jak te% wzorów ikonograficznych, dzi#ki coraz popularniejszym grafikom oraz rysunkom i szkicom, które
były podstawowym no$nikiem w transmisji motywów (rozdział autorstwa Guido
Messlinga – s. 94-104), ale tak%e zast#powały malowane Andachtsbilder, dzi#ki temu,
%e były ta'sze, a tym samym łatwiej dost#pne dla szerszej grupy odbiorców.
Te zagadnienia zostały zaprezentowane w szerokim kontek$cie kontaktów artystycznych i handlowych. Badacze starali si# odtworzy& ówczesn" rol# tych drobnych
dzieł, m.in. fakt, jak wysoko ceniono w niemieckich warsztatach malarskich zdobyte
wzorniki niderlandzkich kompozycji, poniewa% słu%yły one wypracowaniu własnego
podr#cznika form. Poniewa% jednak ulegały one powtórzeniom i modyfikacjom dokonywanym przez czeladników, stopniowo traciły zwi"zek z pierwowzorem.
Niemal w ka%dym autorskim rozdziale badacze zwracaj" uwag# na znaczenie
w#drówek młodych artystów, które stawały si# okazj" do kontaktu z pracami obcych
artystów oraz przyjmowania i powtarzania schematów dzieł niderlandzkich. W sztuce
niemieckich artystów pierwszego pokolenia (1. poł. XV wieku) te nawi"zania przejawiały si# w takich formach, jak: realizm detali, odwzorowanie ró%norodnej materialno$ci przedmiotów (Stefan Lochner), naturalnym operowaniu $wiatłocieniem i refleksami $wiatła na metalu i na tkaninach (Lucas Moser, Hans Multscher, działaj"cy
głównie w Dolnej Nadrenii, Szwabii i Tyrolu, Gabriel Angler), w realno$ci krajobrazu, przestrzenno$ci, efektach atmosferycznych (K. Witz; zimowy krajobraz w scenie Bo ego Narodzenia Mistrza Ołtarza Marii z Monachium, 1460). Niestety współcze$nie niewiele wiemy o tych podró%ach i poza paroma nazwiskami (M. Schongauer,
M. Sittow, Albrecht Dürer, S. Lochner) nie znamy innych artystów ani te% 4ródeł potwierdzaj"cych te wyprawy i kontakty artystyczne. Mo%emy o nich wnioskowa& na
podstawie analizy porównawczej dzieł. Powodem tej sytuacji jest fakt, %e nazwisk
w#drownych czeladników nie notowano w kronikach ani spisach mieszka'ców miast,
poniewa% nie nale%eli do cechu. Dopiero po osiedleniu, a tym samym po uzyskaniu
obywatelstwa i członkostwa w cechu kroniki miast wymieniaj" obco brzmi"ce nazwiska, np. w brugijskich ksi#gach odnajdujemy szereg niemieckich nazwisk (jednym
z nich był Hans Memling urodzony w Seligenstadt) lub z bardziej odległych regionów
na wschód od Niderlandów (Michiel Sittow urodzony w Revalu). Istotny jest równie%
fakt, %e w$ród w#druj"cych czeladników byli nie tylko malarze, ale te% złotnicy,
iluminatorzy, malarze bordiur.
Najbli%szym terenem oddziaływa' niderlandzkich była Nadrenia. Recepcja sztuki
Jana van Eycka, Mistrza z Flémalle, a potem Weydena nast"piła mi#dzy 1430 a 1450 r.
i jest widoczna w ołtarzu z Tiefenbronn Lukasa Mosera z 1431 r. (il. 51, 52), szczególnie w charakterze krajobrazu nawi"zuj"cego do widoków w typie Jana van Eycka.
Podobnie pejza%e Konrada Witza (il. 56) maj" w sobie gł#bi# i realizm typowe dla
Jana van Eycka. )ródłem inspiracji dla Stefana Lochnera równie% była twórczo$& van
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Eycka, któr" poznał bezpo$rednio, o czym $wiadcz" detale wielkiego tryptyku z katedry w Kolonii, bliskie tym z Ołtarza gandawskiego. Lochner jednak pozostaje wierny
równie% tradycji dawnego malarstwa kolo'skiego, tworz"c bardzo indywidualny styl
syntetyzuj"cy te nurty. Gandaw# odwiedził równie% Gabriel Angler, którego Ukrzy owanie (il. 62) z klasztoru w Tegernsee (1440, Alte Pinakothek w Monachium) znakomicie odtwarza figury imituj"ce relief (technika en grisaille,), jakie mógł podpatrze&
na odwrociu ołtarza Jana van Eycka w Gandawie. Natomiast Conrad Laib podpisywał
swoje prace w stylu van Eycka: „als ich kan”. Wszelako w tym zwrocie zawarta jest
równie% zupełnie indywidualna stylizacja. Otó% malarstwo niemieckie, nadre'skie,
nie kopiuje bezwolnie dzieł niderlandzkich, lecz przetwarza jego stylistyk# według
regionalnego gustu, stylu, upodobania – inny jest typ krajobrazu, fizjonomie postaci,
uj#cie przestrzeni (bardziej ciasne). Dlatego termin „na$ladownictwo” nale%y zast"pi&
poetyckim słowem „parafrazowanie”. Od drugiej połowy XV wieku rozpoczyna si#
czas wyrazistych nawi"za', niemal dosłownych cytatów z malarstwa niderlandzkiego,
głównie Rogiera van der Weydena, za którym arty$ci powtarzaj" uj#cie postaci, układ
szat, a nawet kolorystyk#.
Kierunek podró%y był tak%e odwrotny, tj. arty$ci niderlandzcy wyruszali na
wschód Europy: do Kolonii (Petrus Christus), Pragi, na 7l"sk, nad Bałtyk, przynosz"c
ze sob" nowy styl, ikonografi# i typ dzieł, np. nastaw ołtarzowych, ale tak%e sami
ulegali asymilacji i przyjmowali styl lokalnych artystów. O licznych eksportach nastaw ołtarzowych z Brugii, Gandawy, Brukseli, Antwerpii do miast niemieckich
(Augsburga, Lüneburga, Lubeki, Schwäbisch Hall, Dortmundu, gdzie znajduje si#
jeden z najstarszych przykładów nastaw niderlandzkich – il. 31) pisze Reinhard
Karrenbrock, który zestawił przykłady wczesnych, tj. pochodz"cych z ko'ca XIV
wieku, retabulów zamawianych do niemieckich ko$ciołów i eksportowanych przez
długi okres od XIV do XVI wieku. Nowatorska forma szafy o wewn#trznej rze4bionej
i złoconej cz#$ci centralnej i zewn#trznych malowanych skrzydłach, której prototypem jest ołtarz z Dijon (1390-99, J. de Baerze i M. Broederlam), rozpowszechniła
si# w miastach hanzeatyckich, na 7l"sku, w południowych i północnych Niemczech
oraz w Czechach. O szerokim zasi#gu tego typu dzieł zdecydowały kontakty handlowe, a tak%e inicjatywa zleceniodawców, przedstawicieli licznych banków i składów
towarów w miastach Hanzy, jak równie% lokalnych fundatorów. Wiele z tych dzieł
było nabywanych na wielkich jarmarkach odbywaj"cych si# w Brugii, Antwerpii,
Mechelen. Były to dzieła tamtejszych warsztatów snycerskich, bardzo kosztowne ze
wzgl#du na złocenia całych rze4bionych partii nastawy (np. il. 30 – ołtarz tzw. Złota
tablica z Brugii lub Gandawy, 1418, dla ko$cioła w Lüneburgu). Autor wskazał na
powtórzenia ikonograficzne w scenach malowanych na skrzydłach tych ołtarzy,
w układach postaci, drapowaniach szat, w realizmie scenerii. Autor eseju na$wietlił
bardzo istotny problem obecno$ci sztuki niderlandzkiej w jej dojrzałej i kompletnej
formule, jak" jest retabulum, obiekt kultu religijnego, i uzupełnił temat bogatym
materiałem ilustracyjnym. W$ród nich cenne s" przykłady mniej znane, ale o wyso-

SPRAWOZDANIA I MATERIAŁY

203

kiej klasie artystycznej (ołtarz z Iserlohn, powstały w Brugii, z bardzo bogat" ikonografi" wzorowan" na obrazach Mistrza z Flémalle, Jacques’a Dareta – il. 37, 38). Po
1470 r. wi#kszo$& eksportowanych nastaw powstawała w Antwerpii, która specjalizowała si# w tego typu realizacjach, wysyłanych do Nadrenii i Westfalii.
Dotychczas niewiele uwagi w literaturze po$wi#cono regionalnym stylom w malarstwie, które były wynikiem praktyk warsztatowych, wpływu mistrza na uczniów
oraz osobistych upodoba', a nawet gustu zleceniodawców. Kontakty mi#dzy Antwerpi" a Norymberg" zaowocowały niezwykle bogat" wymian" dzieł, ale tak%e sprzyjały
zdobywaniu do$wiadczenia w praktyce malarskiej podczas w#drówki czeladniczej
młodego malarza.
Antje-Fee Köllermann po$wi#ciła swój tekst jednemu z najcz#$ciej kopiowanych
wówczas artystów, mianowicie Rogierowi van der Weydenowi, którego sztuka
znalazła liczne na$ladownictwa w Niemczech (s. 69-81). Jego twórczo$& poznawano
albo bezpo$rednio z oryginalnych obrazów, albo te% z wersji graficznych lub szkiców.
Ju% około 1460 r. w ko$ciele 7w. Kolumby w Kolonii znalazł si# tryptyk z Pokłonem
Trzech Króli, 1449-1451, autorstwa Weydena (i warsztatu48), zamówiony prawdopodobnie przez jednego z kupców niemieckich (Johanna Rincka49), który prowadził
sklep w Brukseli, a zatem znał pracowni# malarza. Do obrazów Weydena nawi"zywano wielokrotnie, powtarzaj"c za nim pojedyncze elementy, jak rozwiane perizonium Chrystusa w scenie Ukrzy owania, czy układ sylwetki Chrystusa w Zdj#ciu
z krzy a, czy te% schemat kompozycji Zwiastowania, a tak%e typ krajobrazu, meandruj"c" rzek#. Niemieccy malarze nie trzymali si# jednak niewolniczo tych wzorów,
staraj"c si# nada& im swój indywidualny rys. Jak zauwa%yła Köllermann, równie% sam
Weyden skorzystał z kompozycji malarza kolo'skiego, czego dowodem jest wspomniany Ołtarz $w. Kolumby, inspirowany wielkim tryptykiem z Pokłonem Trzech Króli
Stefana Lochnera50.
Transmisja ikonograficznych rozwi"za' na inne ołtarze niemieckie, biegn"ca po
linii Lochner – Weyden, przeniesiona została na dzieła, które powstawały dla ko$ciołów w innych niemieckich miastach Nadrenii po 1463 r., Westfalii czy w Tyrolu.
Przykładem tego typu dzieł s" ołtarz z Linz nad Renem Mistrza Pasji Lyversberg
(il. 69), tablica Mistrza 5ycia Marii (Pokłon Trzech Króli, Norymberga Germanisches
Nationalmuseum, 1470 – il. 71), Mistrza Naj$wi#tszej Marii (Akwizgran, SuermondtLudwig Museum, 1480-90 – il. 70) oraz Mistrza Ołtarza ze Sterzinger (Zwiastowanie,
1458 – il. 73) i Friedricha Herlin (1459, ołtarz St. Georgskirche w Nördlingen – il. 76).
48

Rogier van der Weyden prawdopodobnie wykonał rysunki przygotowawcze i pozostawił je
swojemu pomocnikowi, by przeniósł je na deski. Po powrocie z podró%y do Italii w 1450
rozpocz"ł prace nad malarsk" wersj" ołtarza.
49
Van Eyck bis Dürer s. 70
50
Szczególnie widoczne powtórzenia to posta& kobiety w zielonej sukni na lewym skrzydle,
jak te% sługi w czerwonym stroju we wschodnim nakryciu głowy, stoj"cego przy prawej kraw#dzi, w kompozycji kolo'skiego ołtarza Stefana Lochnera.
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Ten ostatni malarz wprowadził do swojego ołtarza szereg nawi"za' do obrazów niderlandzkich, co pozwala przypuszcza&, %e zetkn"ł si# z oryginałami bezpo$rednio
w pracowni niderlandzkiego mistrza, które kopiował i szkicował tworz"c swój podr#cznik form i kompozycji. W ksi#gach miejskich jest okre$lany jako ten, który znał
sztuk# niderlandzk", co wówczas było wyró%nieniem i wielkim atutem malarza. Ale
prawdziwie wielk" osobowo$ci" był norymberski malarz Hans Pleydenwurff (14201472), którego ołtarz z ko$cioła 7w. El%biety we Wrocławiu oddziaływał na sztuk#
szerokiego kr#gu artystów, tak%e nast#pnych pokole', m.in. Michaela Wolgemuta,
nauczyciela Dürera oraz Martina Schongauera czy Hansa Schüchlina, malarza ze
Szwabii, jak i wiede'skiego Mistrza des Schottenaltar. 7wiadczy to o tym, %e warsztat
Pleydenwurffa odegrał ogromn" rol# w transmisji motywów niderlandyzuj"cych na
bardzo szerok" skal# i o ogromnym geograficznym zasi#gu. Sam Pleydenwurff musiał
zetkn"& si# z oryginalnymi dziełami Weydena, poniewa% powtórzył za nim nie tylko
detale formalne, ale równie% pewien ładunek nastrojowy i zrozumiał przesłanie symbolicznych elementów. Natomiast on sam, jak i wiede'ski Mistrz Schottenaltars potrafili doda& swej sztuce, oprócz tych Rogierowskich inspiracji, własny rys oraz
indywidualny j#zyk wypowiedzi malarskiej.
W kwestii roli rysunku, szkiców i grafik w popularyzacji kompozycji obrazowych,
badacze przypomnieli, jak trudnym zabiegiem artystycznym był przerys obrazu tablicowego z zachowaniem szczegółów i skali na mniejsz" form#, jak te% odwrotny
zabieg, tj. przeło%enie niewielkiego szkicu na obraz wykonany w du%o wi#kszym
formacie. Zachowanie odpowiednich proporcji i poprawno$ci wymagało niezwykłego
przygotowania i nie ka%dy artysta mógł temu sprosta&51. Martin Schongauer, który był
uczniem Pleydenwurffa i odbył podró% do Niderlandów, wypracował precyzyjne
grafiki o mi#kkich przej$ciach tonalnych, które oddawały walory artystyczne kopiowanych obrazów (z warsztatu Weydena) i mogły pó4niej słu%y& jako wzorniki dla
malarstwa52. Ale Schongauer nie był zwyczajnym kopist", lecz samodzielnym twórc",
który wypracował własny styl, charakterystyczny dukt kreski i nastrój scen.
O sile oddziaływania grafiki Schonaguera na malarstwo niderlandzkie oraz o recepcji XV-wiecznej sztuki niderlandzkiej w wieku XVI i zwi"zkach artystycznych
mi#dzy Norymberg" a Antwerpi" napisała Juliane von Fircks53. W XV wieku nast"pił
gwałtowny wzrost liczby druków ulotnych, które stanowiły najprostsz", tani" i łatwo
dost#pn" form# kontaktu z dziełem sztuki dla artystów oraz kolekcjonerów. Niemieckie grafiki z drugiej połowy XV i pocz"tków XVI wieku ułatwiały rozpowszechnianie si# modeli ikonograficznych i były przenoszone na form# malarstwa
51

Przykładem jest miniatura jednego z wiede'skich malarzy, który miał przetworzy& obraz
Weydena na dzieło w formacie ksi"%kowym. Autor poddaje w w"tpliwo$& t# umiej#tno$&, Van
Eyck bis Dürer, kat. 249.
52
Van Eyck bis Dürer s. 80.
53
J. Von Fricks. Zwischen Nürnberg und Antwerpen. Zur wechselseitigen Wahrnehmung
deutscher und niederländischer Künstler in der Dürerzeit. W: Van Eyck bis Dürer s. 83-93.
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tablicowego. Autorka zestawiła niemieckie druki obok obrazów wyra4nie na nich
wzorowanych, powtarzaj"cych niemal literalnie schemat z grafik (np. Chrzest Chrystusa Schonagauera i obraz Joachima Patinira – il. 85 i 86). Wzajemne inspiracje
mi#dzy artystami obrazuj" zestawione obok siebie niemieckie grafiki i ich niderlandzkie malarskie odpowiedniki (il. 87-92). Tak klarowna forma prezentacji dzieł
pozwala dostrzec te analogie. Szczególnie w odniesieniu do poprzednich rozdziałów,
które akcentowały raczej jednostronny kierunek inspiracji, wywodz"cy si# z Niderlandów i biegn"cy ku wschodowi, tekst Juliane von Fricks odwraca wektor artystycznych oddziaływa' u progu XVI wieku. Przywołuje Dürerowskie grafiki pasyjne
czy ilustracje do Apokalipsy, które bardzo wcze$nie doceniono w Niderlandach i inspirowano si# nimi w wersjach malarskich. Arty$ci niderlandzcy pocz"tku XVI wieku
wielokrotnie kopiuj" pojedyncze elementy kompozycyjne z wcze$niejszych grafik
niemieckich, głównie Dürera i Schonaguera54. Zwrócono uwag# na artystów z ko'ca
XV wieku, którzy powracali do dzieł malarzy niderlandzkich tworz"cych na pocz"tku
stulecia, np. do twórczo$ci Mistrza z Flémalle55. Arty$ci dokonywali równie% kompilacji z kilku dzieł, jak np. Mistrz Pasji Brugijskiej w jednej ze swoich prac nawi"zał
do obrazu Mistrza z Flémalle, Memlinga oraz apokaliptycznych i pasyjnych grafik
Dürera. Von Fricks omówiła równie% wzajemne nawi"zania i inspiracje XVI-wiecznych malarzy niderlandzkich i niemieckich do dzieł włoskich, powołuj"c si# na motyw Madonny z Dzieci!tkiem uj#tej w półfigurze Jana Gossearta i Hansa Baldunga
Griena, na$laduj"ce gest rze4by Maryi Michała Anioła z ko$cioła NMP w Brugii.
Badaczka wskazała na wizerunek $w. Hieronima Albrechta Dürera (il. 95) o zupełnie
nowym przesłaniu ni% dotychczasowa ikonografia jako uczonego u studiolo. $w.
Hieronim Dürera jest o$wieconym melancholikiem, który gestem dłoni i wskazaniem
na czaszk# przypomina o vanitas, o marno$ci tego $wiata, zawieszony krucyfiks jest
symbolem memento mori. Obraz o tak szczególnym przesłaniu powstał dla wyj"tkowego odbiorcy i miał charakter prezentu, w którym artysta chciał da& dowód
swojego kunsztu i znajomo$ci renesansowych tre$ci56. Ten typ stworzony przez
Dürera najmocniej wpisał si# w ikonografi# malarstwa niderlandzkiego połowy XVI
wieku, staj"c si# wzorem najtrwalszym, stale parafrazowanym przez malarzy. Fircks

54

Posta& kl#cz"cego $wi#tego i trzy psy z grafiki Dürera $w. Eustachy, powtórzone w obrazie
antwerpskiego malarza Wizja %w. Huberta (il. 91, 92), czy grafika Adam i Ewa Dürera i wzorowany na niej obraz Jana Gossaerta (il. 89, 90).
55
W latach 1490-1500 według wzoru sceny Zwiastowania z Tryptyku Merode anonimowy
artysta z południowych Niemiec precyzyjnie odrysował piórkiem układ kompozycyjny tej tablicy
– zob. kat. 46, inne nawi"zania kat. 43, 44, 45.
56
Obraz ten był prezentem dla Rodrio Fernandeza d’Almada, portugalskiego kupca i sekretarza działaj"cego w Antwerpii, nawi"zuj"cym do tzw. typu uomini famosi. W stylistyce uczonego w swoim studiolo polecali portretowa& si# ówcze$ni humani$ci. Tego rodzaju portrety
wr#czano sobie jako wyraz przyja4ni, czego przykładem s" portret Erazma z Rotterdamu i Pietera
Gillis wykone dla Tomasa Morusa przez Q. Massysa (s. 91-92)
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wskazała na analogie wykonane przez Joosa van Cleve, który wprowadził dodatkowe
elementy (ró%aniec, ksi#gi) mówi"ce o wierze i wiedzy postawionej wobec marno$ci,
krucho$ci $wiata, przemijaniu (kat. 9; klepsydra, zgaszona $wieca, szkło, inskrypcja),
Lucasa van Leyden (il. 97) i Quintena Massysa. Sztuka niderlandzka i niemiecka
wypracowała swój własny j#zyk wyrazu, nawet we wzajemnych inspiracjach czy te%
nawi"zuj"c do włoskich dzieł starała si# wykaza& własn" odr#bno$&. Zebrane w cz#$ci
drugiej katalogu liczne przykłady dopełniaj" omówione tre$ci.
Istotnym zagadnieniem, któremu po$wi#cono a% trzy odr#bne rozdziały w cz#$ci
pierwszej katalogu, jest rola szkiców rysunkowych oraz grafiki w popularyzacji
i transmisji motywów ikonograficznych. Ten problem został wyeksponowany ju%
w 2002 r., kiedy zorganizowano wystaw# po$wi#con" szkicom rysunkowym od Jana
van Eycka do Boscha57. W katalogu do antwerpskiej wystawy omówione zostały techniki rysunkowe stosowane przez dawnych mistrzów, modelunek lub te% linearyzm
widoczny w szkicach, a tak%e kwestie narz#dzi i materiałów rysunkowych58.
We współczesnych kolekcjach zachowało si# około 3000 kart z rysunkami oraz
grafikami, powstałymi do 1500 r. W$ród nich tylko około sze$ciuset szkiców rysunkowych i odbitek pochodzi z obszaru Niderlandów, przy czym znane jest autorstwo
tylko bardzo niewielkiej cz#$ci. Zastanawiaj"c si# nad ówczesnym statusem rysunków,
badacze stwierdzaj", %e nie mo%emy traktowa& ich jako samodzielnych dzieł, tworz"cych w pełni dojrzałe œuvre. Jak zauwa%a Guido Messling, inaczej postrzegano rysunek
w epoce historycznej, poniewa% nie był to swobodny szkic, uchwycony na szybko
pomysł artysty, jak rozumiemy go współcze$nie. Autor stawia pytanie o rol# rysunku w
XV i u progu XVI wieku w transmisji motywów mi#dzy Niderlandami a Niemcami oraz
o ró%nice w rozumieniu funkcji szkiców w tych dwóch obszarach.

57

Altniederländische Zeichnungen von Jan van Eyck bis Hieronymus Bosch. [14 czerwca –
18 wrze$nia]. Antwerpia, Rubenshuis (kat. wyst.). ed. F. Koreny, E. Pokorny. Rubenshuis Antwerpen 2002.
58
Na pocz"tku dominował srebrzyk (stosowali go Jan van Eyck, Weyden, Petrus Christus),
a tak%e rysiki z ciemnej kredy (z drewna wierzbowego), w#gla czy plastyczne cieniowanie rysunków za pomoc" podmalowa' tuszem piórkiem, którym łagodzono surowo$& rysunku. Srebrzyk
wykonywano ze stopu srebra z cyn" lub mosi"dzem, dawał bardzo wyrazisty, niemal nieusuwalny zarys, o bardzo precyzyjnej linii, poniewa% prowadzony po powierzchni tablicy rylec
srebrzyka zagł#biał si# w gruncie, w podobraziu. Papier do 1405 r. sprowadzano do Niderlandów
z Nadrenii, Italii lub Francji. Papier przeznaczony na rysunek odpowiednio gruntowano, tj.
pobielano kred" lub powlekano zmielonym proszkiem z ko$ci kurzych oraz spoiwem w postaci
rybiego lub króliczego kleju. Taki grunt zabarwiał papier na kolor zielono-szary lub biały. Szkicowano tak%e w#glem. Nierzadko powy%sze materiały rysunkowe stosowano w jednym dziele,
podmalowuj"c, cieniuj"c rysunek, podkolorowywano piórkiem i tuszem jego fragmenty. Posługiwano si# delikatnym piórkiem wykonanym najcz#$ciej z g#sich, kurzych lub łab#dzich piór,
zabarwiano rysunek, cieniuj"c go plastycznie w kolorze brunatnym, szarym, %ółtawym lub
czerwonawym. Dla uzyskania tonów monochromatycznych u%ywano jednego odcienia barwnika
brunatnego, czarnego.
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Przypomina, %e pierwszym momentem powstawania szkiców rysunkowych były
w#drówki czeladnicze, podczas których młody artysta gromadził swój zbiór form
i schematów. Do Niderlandów udawali si# niemieccy młodzi arty$ci, w tym ojciec
Dürera czy najwi#kszy niderlandyzuj"cy malarz Hans Pleydenwurff. W niderlandzkich warsztatach malarskich nieustannie kopiowano dzieła mistrza, dokładnie odwzorowuj"c gotowe kompozycje malarskie, podczas gdy w Niemczech nie powstawały tego typu rysunkowe wierne kopie warsztatowe. Wykorzystywano je do przenoszenia pomysłu-wzorca na tablic#, powszechne bowiem było zamawianie kopii
według dzieł ju% istniej"cych. Szkice wykonywane w warsztacie mistrza miały zatem
cel edukacyjny: &wiczono wprawno$& r#ki i spostrzegawczo$& oka, lecz nie wiemy
nic o ich prawdziwych autorach. Edukacyjno-&wiczeniowy walor prac rysunkowych
prowadził do powstania własnego katalogu schematów w rodzaju podr#cznika
wzorów ikonograficzno-kompozycyjnych. Wykorzystywano go nast#pnie we własnej
samodzielnej pracy. Powtarzanie wzorów mistrza nie było uwa%ane za plagiat, wr#cz
przeciwnie – za wyraz znajomo$ci dzieł. Kopiowanie dzieł gotowych wpisane było
w praktyk# nauki zawodu. Niestety te, które uznano za przestarzałe lub zbyt wyeksploatowane, niszczono i w ten sposób utracono je bezpowrotnie. Jednym z wczesnych i bardzo $wiadomych zbieraczy rysunków i grafik był norymberski humanista
Herman Schedel (1440-1514), a tak%e Albrecht Dürer, który gromadził rysunki
innych malarzy i grafików, w tym sztychy wielkiego Martina Schongauera (kat. 142,
143), doceniaj"c ich artystyczny walor. Niemieccy arty$ci umieszczali na nich swoje
sygnatury lub inicjały, podczas gdy arty$ci niderlandzcy bardzo rzadko sygnowali
swoje prace. Nie mamy jednak pewno$ci, do kogo nale%" te monogramy – do rysownika czy do rytownika. Wyj"tek stanowi" rysunki z kr#gu na$ladowców Weydena,
którego kopiował prawdopodobnie Vrance van der Stock, skoro na odwrociach kart
widnieje monogram VS. Rysunki rozpowszechniły si# po 1440, 1450 r., a najmocniej
po 1500 r., poniewa% miało to zwi"zek z coraz lepsz" dost#pno$ci" papieru (dzi#ki
zakładaniu młynów wytwarzaj"cych papier w Niemczech po 1405 r. było ich ju% 6),
którego cena równie% pozwalała na łatwiejsze nabycie kart. Messling zwrócił uwag#
równie% na okre$lone zabarwienie papieru, typowe dla pewnych obszarów, np. lekko
czerwonawe stosowane we Frankonii. Badacz wymienia tzw. kreatywne kopie, które
nie s" wiernymi powtórzeniami pierwowzorów, lecz pozwalaj" na wolne parafrazowanie dzieł mistrzowskich, a tym samym rozwój własnego stylu, np. powstałe
w kr#gu Hansa Burgkmaira. Artyst# zainspirowały kolo'skie ołtarze Lochnera i Weydena, które przeło%ył na własny j#zyk obrazowania, zaktualizował je w wersjach
rysunkowych, nadał bardziej lekk" form#, czasami o niedopracowanych detalach59.
To wła$nie obrazy Weydena oraz Dierica Boutsa były 4ródłem najwi#kszych inspiracji dla malarstwa niemieckiego, ale w tej transmisji motywów ogromn" rol# ode59

Swobodny rysunek, w rodzaju notatki artystycznej na podstawie S!du Ostatecznego
Lochnera, kat. 164 i kat. 165, 166.
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grały szkice rysunkowe, w których powtarzano b"d4 cał" kompozycj#, b"d4 te%
wyizolowany motyw, pojedynczy element, posta&, drapowanie szaty, typ stroju (kat.
143, 14460). Komentarze dotycz"ce rysunków i miedziorytów Martina Schongauera
(kat. 143) oraz genezy ich powstania u$wiadamiaj", jak znacz"c" rol# odgrywały
niderlandzkie szkice rysunkowe w transmisji motywów w przypadku, gdy dost#p do
malarskiego oryginału był niemo%liwy. Niestety dla wielu zachowanych rysunków
nieznane s" ich malarskie pierwowzory.
Niemieckim malarzem, który przyczynił si# do niezwykle szerokiego rozpowszechnienia stylu i motywów opartych na malarstwie niderlandzkim, jest Hans
Pleydenwurff. Wychował i ukształtował gust wielu artystów, w tym Michaela Wolgemuta, mistrza Albrechta Dürera. Styl Pleydenwurffa, dzi#ki jego uczniom i na$ladowcom, dotarł do Wiednia, Szwabii, Nadrenii i na 7l"sk. Z warsztatem Pleydenwurffa wi"%e si# szereg niderlandyzuj"cych rysunków, jak i obrazów (Ołtarz z Hof,
Alte Pinakothek, Monachium, z niderlandzkim krajobrazem i widokiem miasta, jak
i scena Zwiastowania, wyra4nie Weydenowska). Niestety nie wiemy, czy sam mistrz
wykonał je w Niderlandach, widz"c oryginał, czy te% s" to kopie powstałe z odrysów,
mniej lub bardziej zmodyfikowane, na podstawie dzieł sprowadzonych do Niemiec.
Rysunek musiał by& nieodzownym elementem pracy podczas przygotowa' portretu, poniewa% rzadko zdarzało si#, by model pozował na ka%dym etapie pracy malarza.
Taki szkic przygotowawczy wykonuje $w. Łukasz portretuj!cy Madonn# Weydena.
Z obszaru niemieckiego zachował si# rysunkowy portret m#%czyzny z ok. 1475 r.,
który z drobiazgowo$ci" równ" portretom niderlandzkim odtwarza realia twarzy,
w tym takie detale wygl"du, jak $lady zarostu, naturalny układ dłoni (il. 98). Przykład
ten dowodzi, jak bardzo były to precyzyjne studia rysunkowe. Niestety nie zachowała
si# wersja uko'czona tego portretu. W pó4niejszym okresie analogiczne prace wykonał Hans Holbein mł. Podobne studia przygotowawcze zwierz"t, ro$lin, krajobrazu,
które powstawały podczas bezpo$redniej obserwacji, a nast#pnie w warsztacie
przenoszono je z lu4nych kart na obraz. Takich rysunków jest najmniej. Stanowiły
one rodzaj wzornika form, jakie znano ju% w Italii u progu XV wieku (G. de Grassi,
Pisanello). Dowodem takiej bezpo$redniej obserwacji przeniesionej do obrazu jest
widok realnego pejza%u znad Jeziora Genewskiego, widoczny w dziele Konrada
Witza Połów ryb, 1440. Kolorowany rysunek peonii Martina Schongauera to niemal
samodzielne studium ro$lin, które artysta wiernie przeniósł do obrazu Madonna
w krzewie ró anym z Colmaru. W Niderlandach wiele rysunków autorskich powstawało równie% wprost na tablicy i zostały zamalowane, inne, powstałe na lu4nych kartach, zagin#ły. W Niderlandach i Niemczech funkcjonowały równie% szkice rysun60

Kat. 143, 144 – na podstawie postaci Chrystusa z S!du Ostatecznego Rogiera van der
Weydena powstał rysunek (wykonany prawdopodobnie w warsztacie Weydena), nast#pnie skopiowany przez Martina Schongauera z tego rysunkowego wzorca, podczas jego w#drówki czeladniczej do Niderlandów w latach 1469-71, drugi analogiczny przykład (kat. 144) wykonał malarz
górnore'ski. W katalogu zamieszczono wiele podobnych analogii.
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kowe, okre$lane jako modello, które przedkładano do akceptacji zleceniodawcy przed
wykonaniem dzieła. Takich przygotowawczych szkiców rysunkowych, dokumentuj"cych etapy pracy nad obrazem, zachowało si# w Niemczech stosunkowo du%o, niekiedy nawet obie wersje – rysunkowa i malarska (kat. 219, 220). Messling zauwa%ył,
%e w Erlangen stosunkowo wcze$nie, gdy% ok. 1470 r., odnajdujemy tego typu szkice
poprzedzaj"ce kompozycje malarskie i %e to wła$nie we Frankonii przed Schongauerem doceniono rol# rysunków przygotowawczych. Autor wysuwa pogl"d, %e
dopiero rysunki wykonane przez Dürera i Boscha mo%emy traktowa& jako samodzielne prace. Były one sposobem uchwycenia pomysłu, elementem spontanicznego
zanotowania koncepcji malarskiej, pierwszym etapem w powstawaniu dzieła. Liczne
samodzielne szkice o charakterze swobodnego &wiczenia, w rodzaju próbki warsztatowej i nie w pełni uko'czonej, pozostawił Gerard David. Dorobek rysunkowy Memlinga jest bardzo słabo znany. Natomiast zdj#cia rentgenowskie obrazów memlinga
ujawniaj" liczne podrysowania szybk", niedokładn" kresk". Guido Messling podkre$lił natomiast rol# Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka i obrazów Weydena
(kat. 70) i Diericka Boutsa jako dzieł wyra4nie inspiruj"cych twórców niemieckiego
malarstwa, które cz#sto kopiowano, na$ladowano tak%e w wersjach rysunkowych61.
Niestety zachowały si# tylko nieliczne rysunki, pełni"ce funkcj# po$redniego medium
w transmisji motywów. Na grunt sztuki niemieckiej, franko'skiej, czy nadre'skiej
przenoszono nie tylko całe kompozycje, ale i pojedyncze, wyizolowane elementy
z du%ej scenerii62. Rysunek był równie% form" studium, &wiczeniem nad układem
$wiatłocienia, plastyczno$ci" detalu.
Dwa kolejne rozdziały podejmuj" zagadnienia zwi"zane z rol" odbitek graficznych
w transmisji motywów ikonograficznych. Tworzenie kopii, powielanie, które wspomógł rozwój technik graficznych, stało si# cech" charakterystyczn" dla sztuki niemieckiej i niderlandzkiej.
Pocz"tkowo grafiki, drzeworyty, a od połowy XV wieku miedzioryty pełniły funkcj# słu%ebn" wobec malarstwa, tj. powtarzały kompozycje z obrazów63. Albrecht
Dürer wła$nie na podstawie grafik swoich wielkich poprzedników M. Schongauera,
Mistrza Ksi#gi Domowej, kopiuj"c ich prace w rysunkowych wersjach, zdobywał
umiej#tno$& odwzorowania, spostrzegawczo$&, wyczucie kreski. Grafiki stanowiły
61

Kat. 160 – rysunek anioła wzorowany na scenie Zwiastowania z Ołtarza Gandawskiego,
malarz nadre'ski, 1480-1490.
62
Posta& powtarzaj"c" okre$lony gest, typ stroju, nakrycia głowy – np. Sybilla, kat. 127,
rysunek anonimowego artysty ze Szwabii wzorowany jest na postaci Marii Magdaleny z Tryptyku
Braque’a.
63
Grafiki bardzo dokładnie powtarzały kompozycje obrazowe i dzi#ki temu przyczyniły si#
do utrwalenia pierwotnego, nierzadko zaginionego, obrazu i jego kompozycji. Dla pomniejszenia
lub powi#kszenia jakiej$ graficznej kompozycji posługiwano si# siatk" geometryczn" i za jej
pomoc" przenoszono pierwowzór na nowy format. W praktyce jednak wykonywano równie%
grafiki z dzieł rysunkowych powstałych wtórnie, nie na bazie oryginalnych kompozycji, lecz
na$ladowców, dlatego zacieraj" one zwi"zek z pierwowzorem.
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równie% wa%ny materiał artystycznych inspiracji. Johannes Cochläus, humanista
z Norymbergii, w 1512 r. pisał, %e grafiki Dürera były kopiowane we Francji, Hiszpanii, Italii64, dok"d rozsyłano odbitki, by nast#pnie przenie$& je na obraz. Z wyprawy
do Niderlandów Dürer przywiózł ogromn" liczb# grafik i szkiców zaprzyja4nionych
ze sob" artystów. Na podstawie 4ródeł wiemy, %e Albrecht w 1497 r. zatrudnił dwóch
agentów, którzy zajmowali si# rozpowszechnianiem jego grafik poza Norymberg#
(s. 110). U progu XVI wieku wysyłanie grafik zast"piło wcze$niejsze podró%e artystów czy kolekcjonerów sztuki, a nawet eksporty i importy gotowych ju% dzieł malarskich. Dzieła mistrzów niderlandzkich znano dzi#ki ich graficznym kopiom wykonanym przez Israela van Meckenen, Martina Schonagauera, Mistrza E.S., Mistrza Ksi#gi
Domowej i na ich podstawie powstawały obrazy tablicowe. Autor rozdziału Christof
Metzger (s. 105-111) wskazuje tak%e na analogie i wzajemne inspiracje mi#dzy grafikami, obrazami i rze4bami oraz witra%ami i tapiseriami. Te powi"zania, wychodz"ce
od grafiki, $wiadcz" o sile jej oddziaływania i rozpowszechniania wzorów kompozycyjnych. Badacz przywołuje kilka faktów potwierdzaj"cych te zale%no$ci i mod# na
podr#czniki ze zbiorem kanonicznych przykładów kompozycji w wersji graficznej,
zwane „ksi#g" wzorów” (s. 108), które znajdowały si# w ka%dej pracowni malarskiej.
Wspomniany Israel van Meckenen65 pozostawił jako swój dorobek 500 kart, w$ród
których 157 to powtórzenia wzorowane na jego poprzednikach i nauczycielach:
Mistrzu E.S, Schongauerze, Mistrzu Pasji Berli'skiej, H. Holbeinie Starszym, a 4 według Dürera. Przyczynił si# on do po$rednictwa w wymianie miedziorytów mi#dzy
sztycharzami i wydawcami z południa do północnych Niemiec. Van Meckenen
opu$cił Nadreni# i wyjechał do Szwabii, gdzie nawi"zał bliski artystyczny kontakt
z Holbeinem Starszym. Jego zasług" jest transmisja wzorów mi#dzy południem a północ". Niestety liczba zachowanych odbitek graficznych nie pozwala na rzeczywiste
odtworzenie ich zasi#gu, mimo %e badacze odnale4li schematy graficzne powtórzone
w obrazach i freskach nawet we wschodnich obszarach Alp i w Słowenii (il. 119,
120), a tak%e w Italii66 (Apokalipsa Dürera). Pytaniem otwartym pozostaje, jakimi
drogami trafiały one do tych zak"tków. W tej kwestii brakuje 4ródeł, które to wyja$ni". Powszechnie wiadomo, %e na rynku sztuki handlowano drukami ulotnymi,
zbierali je nie tylko arty$ci, ale i kolekcjonerzy, jak rodzina Hopferów czy Mikołaj
Bertschi (ksi#ga z 1515 r.), dbaj"c o ich aktualno$&, sukcesywnie dokupuj"c kolejne
karty, gdy% po 1500 r. trac" na popularno$ci sztychy z XV wieku. Tylko nieliczni
arty$ci działaj"cy w XVI wieku powracali do starszych wzorów graficznych i rysunkowych (Łukasz Cranach Starszy).

64

W 1441 r. wydano dokument w Wenecji reguluj"cy prawnie zasady przywozu obcych
grafik. Van Eyck bis Dürer s. 110
65
Inni arty$ci gromadzili podobne zbiory. Niestety nie znamy nawet opisów zawarto$ci inwentarzy, które podawałyby wykaz tych kolekcji.
66
Kopiowano równie% dzieła mistrzów włoskich. Wielki zbiór tego typu projektów graficznych znajdował si# w Augsburgu.
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Temat grafik ko'czy tekst Olgi Ciulisovej (s. 113-121) z Muzeum w Bratysławie,
która skupiła swoje analizy na postaci Martina Schonagauera jako najpopularniejszym
i najcz#$ciej kopiowanym arty$cie w Europie 7rodkowej i Wschodniej, dobrze znanym w Italii i Hiszpanii, nauczycielu Israela van Meckenen i Wenzela von Olmütz
i popularnym grafiku, stale kopiowanym przez Dürera. Autorka starała si# odpowiedzie&, w jaki sposób odbywała si# wymiana, handel grafikami pod koniec XV wieku.
Jedn" z propozycji wyja$nienia tego fenomenu mogła by& działalno$& w#druj"cych
handlarzy, poruszaj"cych si# po ró%nych regionach Europy. Istotn" rol# w tym
procesie odgrywali ksi#garze i drukarze. Badaczka przywołała posta& znanego norymberczyka, ksi#garza i drukarza Antona Kobergera, wydawcy dzieł Dürera, który miał
filie swoich wydawnictw i ksi#gar' w całej Europie, równie% w 7rodkowej (Budapeszcie, Pradze, Wrocławiu, Krakowie, Gda'sku, Poznaniu), i w ten sposób uczestniczył w transmisji wzorów ikonograficznych. Wiele malowanych nastaw ołtarzowych z obszaru Europy 7rodkowej zdradza wyra4ne nawi"zania do grafik Martina
Schonaguera, których tradycja obrazowania si#ga ikonografii Weydena. W ten zatem
po$redni sposób styl i motywy sztuki niderlandzkiej trafiały do prowincjonalnych
ko$ciołów w Rumunii (ko$ciół 7w. Małgorzaty w Media ), na Słowacji (ko$ciół $w.
Egidiusza w Bardejovie, ko$ciół 7w. Mikołaja w Janosret, ołtarz ze scen" Ukrzy owania), ale tak%e na kaplic fundacji królewskich i ksi"%#cych (kaplica zamkowa w K!ivoklát rodu Przemy$lidów i Luksemburczyków, szczególnie Wacława IV) i obraz Koronacji Marii ufundowany przez Władysława II Jagiełł#. Przedstawienia na skrzydłach
tego retabulum wyra4nie wzorowano na sztychach Schonaguera, te za$ zdradzaj"
powinowactwo z dziełami Weydena oraz Boutsa (s. 117). Autorami dzieł byli arty$ci
lokalni, anonimowi, którzy nie do ko'ca akceptowali i powtarzali nowatorskie rozwi"zania artystyczne zwi"zane z realizmem krajobrazu. Badaczka w bardzo klarowny
sposób nakre$liła rol# dworów królewskich w Budzie na W#grzech oraz w Pradze
i Krakowie, które stały si# pod koniec XV wieku miejscami spotkania renesansowej
sztuki włoskiej i północnej ars nova, np. Marcin Korwin, król W#gier, był kolekcjonerem tapiserii z Tournai. Do wielu miast (7l"sk, miasta Hanzy) sprowadzano
graficzne wzory, by lokalni arty$ci na ich podstawie wykonali obrazy tablicowe lub
te% za ich niderlandzk" stylistyk" stało wykształcenie pobierane za granic", w Niemczech lub Niderlandach (gda'ski Ołtarz Jerozolimski). Kontakty handlowe zapewne
sprzyjały wymianie przedmiotów luksusowych, w tym dzieł sztuki mi#dzy miastami
flamandzkimi a bałtyckimi.
W drugiej cz#$ci katalogu dokonano prezentacji dzieł według klucza narodowego.
Poszczególne rozdziały po$wi#cono sztuce Niderlandów, Westfalii i Pomorza, Szwabii i Nadrenii, Bawarii, Frankonii, Austrii, Czech, 7l"ska, Małopolski i W#gier. Poprzedzaj" je krótkie wst#py autorstwa badaczy reprezentuj"cych poszczególne pa'stwa, które na$wietlaj" tło historyczno-artystyczne, w którym funkcjonowała sztuka.
Teksty te wprowadzaj" czytelnika w problematyk# transmisji sztuki i charakter wzajemnych kontaktów. Na przykład Bawaria, która mocniej uległa wpływom sztuki
z Italii, szczególnie malarz Gabriel Angler (s. 347), natomiast w drugiej połowie XV
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wieku i po 1500 r. Hans Holbein Starszy, zwi"zany z Augsburgiem, miastem, które
poddało si# w równym stopniu italskim wpływom. Wskazano te% obszary, gdzie
silniejsze okazały si# lokalne stylizacje i tradycje obrazowania. Podwójny, tj. niderlandzki, ale i własny, lokalny profil zachowała sztuka w Nadrenii i Szwabii (Lucas
Moser, który poznał malarstwo Jana van Eycka i Mistrza z Flémalle, Konrad Witz
działaj"cy w Bazylei, arty$ci z Ulm, rze4biarz Hans Multscher). Najwa%niejszym jednak po$rednikiem był Schongauer, dzi#ki którego miedziorytom poznano sztuk# Weydena, Boutsa, Hugo van der Goesa. Regionem niezwykle mocno powi"zanym z Niderlandami zarówno na płaszczy4nie wymiany handlowej, jak i artystycznej była Frankonia (s. 387-433), bardzo aktywny politycznie obszar, silny i oddziałuj"cy na s"siednie ziemie, a nawet na Czechy i 7l"sk. Niezwykle zamo%na Norymberga przodowała
w handlu przedmiotami luksusowymi i stworzyła sprzyjaj"cy klimat dla rozwoju
cechów, rzemiosł i sztuki. Działaj"cy tu Hans Pleydenwurff wniósł znajomo$& motywów niderlandzkich, które przej#li jego bezpo$redni uczniowie (Wolgemut), jak
i kontynuatorzy (A. Dürer, który był uczniem Wolgemuta). Wolgemut nawi"zał
współprac# z wydawc" i ksi#garzem Antonem Kobergerem. Te personalne relacje
zdecydowały o niezwykle szerokim rozprzestrzenianiu si# sztuki, w której pocz"tkach
obecna jest tradycja Rogiera van der Weydena (do którego nawi"zywał Friedrich
Herlin, kat. 210) oraz Diericka Boutsa.
Wybrane dzieła znakomicie unaoczniaj" czytelnikowi omówione problemy. Autorzy wskazuj" na konkretne przykłady i drobiazgowo omawiaj" cechy, które $wiadcz"
o na$ladowaniu mistrzów niderlandzkich: Campina, van Eycka, Weydena. Wiele
reprodukcji wnosi ogromn" warto$& poznawcz", poniewa% jako dzieła mniej znane
dopiero dzi#ki tej publikacji zyskuj" szerokiego odbiorc#67. Potwierdzaj" jednocze$nie zakres oddziaływania sztuki niderlandzkiej, widocznej w importach dzieł
o bardzo wysokiej klasie (wrocławski Ołtarz %w. Barbary (Warszawa, Muzeum
Narodowe, kat. 261)68, relief Jakoba Beinharta (1506, Warszawa, Muzeum Narodowe,
kat. 269), gda'ski Tryptyk Jerozolimski (Warszawa, Muzeum Narodowe, kat. 277),
jak i prace wykonane przez rodzimych malarzy69. Autorzy, oprócz widocznych analogii i zapo%ycze' ze sztuki niderlandzkiej, zaznaczyli równie% cechy $wiadcz"ce
o odr#bno$ci tych regionów wobec sztuki zachodniej, np. typowy dla obszaru bałtyckiego, ale te% si#gaj"cy 7l"ska i W#gier typ ołtarza o podwójnym otwarciu, tj. z jedn"
par" nieruchomych skrzydeł (kat. 247, Ołtarz z Klosterneuburga Wiede'skiego
Mistrza ok. 1456 (Klosterneuburg, Stiftsmuseum), którego nietypowym elementem
jest jego malowana, nie rze4biona, cz#$& centralna.

67

Liczne dzieła z prywatnych kolekcji, np. tryptyk z prywatnej kolekcji Mistrza Krainburger,
ok. 1490, kat. 258.
68
Wykonany przez artystów z Nadrenii i Frankonii, według ostatnich ustale' prawdopodobnie przez Wilhelma z Aachen (Akwizgranu).
69
Tryptyk Ukrzy owania wiede'skiego Mistrza zwanego Schottenmeister nosi wyra4ne inspiracje twórczo$ci" dawnych mistrzów niderlandzkich, w tym Weydena i Boutsa, kat. 250.
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Czeska badaczka Olga Kotková zwróciła uwag# na wiede'skiego Mistrza Albrechta, dzi#ki któremu impulsy sztuki niderlandzkiej dotarły do Czech. W obrazach
czeskich zauwa%alne s" powtórzenia schematów kompozycyjnych ze sztuki niderlandzkiej. Badaczka przywołała obraz Wniebowzi#cia Marii z Destny (1450, Praga,
Galeria Narodowa), jak równie% dzieła z bardziej prowincjonalnych o$rodków, w których jednak zauwa%alne s" inspiracje z obrazów Jana van Eycka, jak w scenie Ukrzyowania (1470, Praga, Galeria Narodowa) czy Ołtarz Jerzego (1470, Praga, Galeria
Narodowa, scena Walki %w. Jerzego ze smokiem wzorowana jest na waszyngto'skiej
kompozycji Weydena), a tak%e Diericka Boutsa. Według autorki bezpo$rednimi
wzorami nie były oryginalne dzieła niderlandzkich malarzy, lecz obrazy mistrzów
niemieckich z Kolonii, Norymbergi czy Wiednia (Meister der Schottenaltars) zamawiane tam i importowane do Pragi. W dyskusjach badawczych wysuwana jest jednak
druga hipoteza, sugeruj"ca, %e wiele tablic (jak Tryptyk Thun, 1480, Praga Galeria
Narodowa, kat. 260) wykonali mistrzowie czescy, którzy bazowali na graficznych
wzorach z Niemiec lub ze 7l"ska.
Antoni Ziemba po$wiecił swój tekst sztuce na 7l"sku i jej niderlandzkim nawi"zaniom. Autor przypomniał o wpływie wydarze' historycznych na form# sztuki.
Uspokojenie sytuacji na 7l"sku po zawarciu pokoju w Ołomu'cu, bliskie kontakty
z Czechami i W#grami sprzyjały o%ywieniu handlowemu oraz importom sztuki
i transmisji motywów. Zyskanie samodzielno$ci i bogacenie si# miast (Wrocław)
dzi#ki nawi"zywaniu kontaktów handlowych i udział w %yciu kulturalnym mieszcza'stwa $l"skiego, czeskiego i niemieckiego miało wpływ na fundacje dzieł sztuki, liczne
importy i obecno$& wzorów sztuki nadre'skiej o cechach niderlandyzuj"cych70. Ziemba przywołał wa%ne fakty z historii, jak powstanie wspólnego cechu malarzy, snycerzy i stolarzy, pracuj"cych wspólnie nad nastawami ołtarzowymi. Taka organizacja
przyczyniła si# do powstawania na terenie 7l"ska szczególnego typu retabulum,
b#d"cego swoist" syntez" sztuk (malarstwa, rze4by i reliefu). Do wspólnej pracy (i do
cechu) doł"czono równie% złotników, którzy wprowadzali złote rytowane tła w szafach ołtarzowych. W tak sprzyjaj"cym rozwojowi malarstwa klimacie powstała rekordowa liczba dzieł (w 2. poł. XV wieku około 800). Na wystawie zaprezentowano
prawdziwe perły sztuki gotyckiej z polskich zbiorów: wielokwaterowy poliptyk z %ywotem $w. Jadwigi 7l"skiej i Ołtarz %w. Barbary (1447, Warszawa, Muzeum Narodowe), który jest zabytkiem $wiatowej klasy, czy nastaw# z wrocławskiego ko$cioła
7w. El%biety, wykonan" przez Hansa Pleydenwurffa z Norymbergi (1462). Małgorzata Kochanowska omówiła dzieła z obszaru Małopolski, zaakcentowała rol# Krakowa w rozwoju inicjatyw artystycznych, zamówie', zakupów i wskazała na włoskie

70

O obecno$ci wpływów niderlandzkich w sztuce 7l"ska zob. Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toru", grudzie" 1992. Red. T. Hrankowska Warszawa 1995; Niderlandyzm na $l!sku i w krajach o%ciennych. Red. M. Kapustka,
A. Kozieł, P. Oszczanowski. Wrocław 2003.
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i niderlandyzuj"ce cechy dzieł, które trafiały do tego obszaru za po$rednictwem
czeskim71. Zamieszczone w katalogu reprodukcje przyczyniły si# do popularyzacji
sztuki z polskich zbiorów.
Dodatkiem zamieszczonym w katalogu, ułatwiaj"cym poruszanie si# po ówczesnej
geografii sztuki, s" mapy, obrazuj"ce sie& dróg handlowych w ówczesnej Europie, które
mogły by& jednocze$nie szlakami w#drówek artystów oraz handlu dziełami sztuki.
Wielkim osi"gni#ciem organizatorów wystawy i autorów esejów było wykazanie
powi"za' sztuki niderlandzkiej z innymi o$rodkami artystycznymi w Europie 7rodkowej i Wschodniej. Dotychczas ten zakres oddziaływania malarstwa niderlandzkiego
rzadko był podejmowany w badaniach lub te% traktowany bardzo marginalnie i bez
wła$ciwej oceny. Katalog mo%e przytłacza& nagromadzeniem faktów i szczegółowo$ci" analiz omawianych dzieł, ale jest to dowodem, z jak bogatym i trudnym zagadnieniem zmierzyli si# badacze i organizatorzy wystawy.
Na słowa uznania zasługuje zgromadzona na ko'cu niezwykle bogata bibliografia,
b#d"ca wykazem zarówno najwa%niejszych, jak i szczegółowych studiów na temat
malarzy i okre$lonych dzieł.
Ta ponad pi#&setstronicowa publikacja, wydana na kredowym papierze, ma
ogromn" warto$& w ocenie walorów estetycznych. Zawiera ponad 600 kolorowych
reprodukcji z solidnymi omówieniami naukowymi, zestawienia grafik, rysunków
i obrazów oraz rze4b, w których widoczne s" te analogie i wzajemne zapo%yczenia.
Ilustracje w du%ym formacie, zajmuj"ce cał" powierzchni# karty, dopełniaj" dzieła
i pozwalaj" na dostrze%enie istotnych detali. Ich warto$& podnosi fakt, %e s" w$ród
nich dzieła z kolekcji prywatnych, do których dost#p bywa utrudniony lub wr#cz
niemo%liwy.
Publikacja pozwala pozna& sił# oddziaływania sztuki niderlandzkiej, która obj#ła
swoim zasi#giem i wpłyn#ła na styl sztuki w ówczesnej Europie 7rodkowej. Dla
wszystkich badaczy zajmuj"cych si# ikonografi" i poszukuj"cych obrazów i ikonograficznych powi"za' ten katalog stanowi wzorowo przygotowany układ kompozycyjny.

ZAKO*CZENIE

Wystawy nie ko'cz" si# wraz z zamkni#ciem ekspozycji. Trwało$& pami#ci zapewniaj" im katalogi, które prezentuj" wyniki najnowszych bada' i ustale', ale tak%e
mog" sta& si# pocz"tkiem dyskusji merytorycznej, dotycz"cej œuvre mistrzów,
rozstrzygni#& w zakresie atrybucji, jak i bada' technologicznych czy analiz zwi"zanych z uchwyceniem kontekstu epoki i historycznych realiów powstawania sztuki.
Tego typu publikacje to wysokiej klasy dzieła naukowe, a nie jedynie pogl"dowe
71

Te zagadnienia zostały omówione w polskiej literaturze. Zob. A.S. L a b u d a, G. S e c o m s k a. Malarstwo gotyckie w Polsce. Warszawa 2004.
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wydawnictwa o walorach estetycznych. Katalog powinien towarzyszy& wystawie jako
jej dopełnienie tre$ciowe, przeznaczone zarówno dla czytelnika zaznajomionego z tematem, jak i dla amatora, miło$nika sztuki, któremu przybli%y nieznany zakres
tematów i dzieł. Omówione katalogi spełniaj" te warunki. Teksty wprowadzaj"ce
na$wietlaj" problematyk# historyczn" i artystyczn", wyja$niaj" równie% zło%one
uwikłania pracy artystycznej i kontaktów, zwi"zane z ówczesnymi realiami pracy
malarzy, jak tez znaczenie w#drówek czeladniczych i rysunku w rozpowszechnianiu
schematów kompozycyjnych. Kwestia jako$ci reprodukcji, dobór przykładów, wyizolowanie detalu, bliskie kadrowanie pozwalaj"ce wnikn"& w struktur# obrazu – to
czynniki podnosz"ce jako$& publikacji nie tylko w aspekcie wizualnym, ale i poznawczym. Szczególnie wówczas, gdy niemo%liwy jest bezpo$redni kontakt z obrazem. Satysfakcj# z lektury tak opracowanych katalogów mo%e odczu& zarówno wymagaj"cy czytelnik – profesjonalista i znawca tematu, jak i amator dawnych
mistrzów.
Z niecierpliwo$ci" oczekujmy równie solidnie przygotowanych pod wzgl#dem
merytorycznym i estetycznym nie tylko wystaw, ale tak%e dopełniaj"cych je publikacji, których na gruncie polskim niestety wci"% odczuwamy pewien niedosyt72.

72

Tekst niniejszy powstał przed ukazaniem si# publikacji A. Ziemby Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t 2: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500 (Warszawa 2011).
Niezwykłym wydarzeniem dla polskiego muzealnictwa w 2010 r. była wystawa Van Eyck –
Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukethala w Sibiu
(Rumunia), prezentowana w Muzeum Narodowym w Gda'sku od 4 wrze$nia do 31 grudnia. Na
wystawie obok tych wielkich nazwisk i ich dzieł, które rzadko mo%na podziwia& w polskich
muzeach, pokazano wiele interesuj"cych prac mistrzów XVI wieku. Niestety w zakresie wystawiennictwa tego typu wydarzenia o znacz"cej skali na gruncie polskim zdarzaj" si# zbyt rzadko.
Wystaw" o prawdziwie europejskim rozmachu, która po$wi#cona została kontaktom mi#dzy
Północ" i Południem, transmisji motywów, artystów i dzieł okresu renesansu i baroku była Transalpinum. Od Giorgiona i Dürera do Tycjana i Rubensa. Dzieła malarstwa ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu oraz Muzeum Narodowego w Warszawie i Gda"sku. Ekspozycja
w warszawskim Muzeum Narodowym trwała od 18 wrze$nia do 10 grudnia 2004 r. Na wyrazy
uznania zasługuje równie% wydane przy tej okazji znakomicie opracowany katalog.
W kwestii bada' i publikacji w j#zyku polskim w$ród polskich badaczy zajmuj"cych si#
sztuk" niderlandzk" pó4nego $redniowiecza i przełomu renesansu przypomnie& nale%y nazwisko
wybitnego historyka sztuki prof. Jana Białostockiego. Obecnie badania nad sztuk" niderlandzk"
prowadz" prof. Urszula M. Mazurczak (malarstwo XV wieku), prof. Antoni Ziemba (sztuka
niderlandzka i holenderska), prof. Jan Harasimowicz (sztuka 7l"ska i jej powi"zania artystyczne
z Niderlandami), dr Beata Purc-St#pniak (holenderska sztuka nowo%ytna, sztuka Gda'ska i jej
zwi"zki z Niderlandami w XVI-XVII wieku).
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