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„W prawdziwym znaczeniu słowa praca ta zwie się tylko próbą,  

a autor dokładnie sobie uświadamia, że rozporządzając bardzo miernymi 

środkami i siłami, podjął zadanie niezwykle wielkie. Chociażby jednak  

z większym nawet zaufaniem mógł się odnosić do swych badań, to przecież 

nie zapewniłoby mu to większego poklasku znawców. Kontury duchowe 

pewnej epoki kultury przedstawiają może dla każdego oka obraz odmienny,  

a jeśli chodzi w dodatku o cywilizację wciąż jeszcze będącą najbliższym 

wzorem dla naszej, to zarówno u autora, jak u czytelnika musi się w każdej 

chwili przejawiać subiektywizm sądu i odczucia. Bezmierne morze, na które 

ośmielamy się wyruszyć, posiada wiele możliwych dróg i kierunków, a studia 

poczynione dla niniejszej pracy mógłby łacno ktoś inny nie tylko inaczej 

zużytkować i opracować, lecz nadto dojść na ich podstawie do wniosków 

zasadniczo odmiennych. Przedmiot sam jest dostatecznie ważny, by nawet 

wielokrotne jego opracowanie było pożądane, by badacze rozpatrywali go  

z najrozmaitszych punktów widzenia. Na razie będziemy zadowoleni, jeśli 

książka ta zyska cierpliwy posłuch i zostanie pojęta jako całość”1 

Jacob Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia,  

przeł. Maria Kreczowska  

  

                                                      
1 Burckhardt 1965, s. 5. 
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I. „Za to interesowała mnie ludność kraju do najwyższego 

stopnia” 

 

 „Za to interesowała mnie ludność kraju do najwyższego stopnia. Chociaż 

spostrzeżenia moje nie roszczą sobie pretensji do gruntowności, są one jednak wynikiem 

siedmioletnich, na miejscu odbieranych wrażeń, a bynajmniej jakowej naprzód ustanowionej 

teorii” – tak pisał w 1873 roku S.M., czyli Jan Stanisław Wiktor Mieroszewski, w swoim dziełku 

Z Włoch, które zostało wydane w Krakowie dziesięć lat później2. 

Praca ta była pierwotnie listem, jaki autor napisał do przyjaciela. Zawarł w niej swoje 

spostrzeżenia i wrażenia z kilku pobytów we Włoszech. Dekadę później postanowił ją wydać, 

przy czym, jak sam zaznacza, bez zmian3. Zastanówmy się, jakie było efekty jego 

                                                      
2 Mieroszewski 1883, s. 6.  

Stanisław Mieroszewski był galicyjskim politykiem, historykiem i pisarzem. Jak zauważa  

w jego biogramie Jerzy Zdrada, u Mieroszewskiego: „opisy zwiedzanych krajów odznaczają się 

niebanalnym ujęciem, wartością informacyjną oraz poziomem literackim” (Zdrada 1976, s. 5). Dodać 

można, że jego „działalność była kontrowersyjna. Wykształcony, błyskotliwy, impulsywny, wytrwały 

w obronie swego stanowiska, stały antagonista »stańczyków«, wiązał się okresowo z niemieckimi 

liberałami, liberałem jednak nigdy nie był, raczej »dzikim konserwatystą«. Nie mieścił się w żadnym  

z ówczesnych stronnictw politycznych. »Lubił iść osobnikiem« – pisał »Czas« w nekrologu 

[Mieroszewskiego]” (Zdrada 1979, s. 5). Warto również odnotować związki Mieroszewskiego  

z Włochami poza podróżami do Italii – został odznaczony Krzyżem Oficerskim Korony Włoskiej,  

a także, jako jeden z wybitniejszych polskich heraldyków, był „członkiem korespondentem Reale 

Accademia Araldica Italiana w Pizie” (Zdrada 1976, s. 5). Por. także: Barycz 1964, s. 33-49. 

Tutaj, jak i w kolejnych cytatach, uwspółcześniam ortografię i interpunkcję, w tym także nazw 

geograficznych (np. Florencya, Wenecyja – Florencja, Wenecja). Zachowuję oryginalną pisownię 

nazwisk i imion włoskich postaci (np. Dante Allighieri) oraz pojęć czy nazw własnych. Zachowuję 

pisownię wielkich i małych liter, zwłaszcza w przypadku pojęć (np. Renesans czy Odrodzenie).  

W tytułach zachowuję oryginalną (nieuwspółcześnioną) pisownię, zarówno ortografię, jak  

i interpunkcję. 
3 Por. Mieroszewski 1883, s. 1-2. Z Włoch to właściwie mniej lub bardziej systematyczny wykład 

dziejów sztuki. Praca Mieroszewskiego liczy trzydzieści stron, z czego blisko czternaście jest 

poświęcone temu wywodowi. Autor zaczyna od starożytnych Rzymian (wraz z omówieniem zabytków 

egipskich znajdujących się na Półwyspie Apenińskim), kończy zaś swój wywód na epoce baroku, 

operując pojęciami okresów (Mieroszewski 1883, s. 9-24). Pojawiają się też opisy historii Włoch (s. 7-9) 

oraz ogólne wrażenia dotyczące miast (s. 24-25). 

Warto też pamiętać o konstrukcji (czy też tonie) całej pracy Mieroszewskiego. Choć Włochy 

lubi, to nieustannie zestawia Italię ze swoją ziemią ojczystą. Zasadniczo bardziej podoba mu się ta druga 

i gdy jednak okazuje się, że w danym porównaniu Włochy okazują się w czymś lepsze, przyznaje to z 

pewnego rodzaju niechęcią. Nawet słynne włoskie niebo zestawia ze znanym cytatem z Pana Tadeusza 

– i w Italii brakuje mu jednak „całej tej poezji chmur, chmurek i obłoczków” (Mieroszewski 1883, s. 5). 

Mieroszewski chciał najprawdopodobniej uniknąć, uznawanego za banalny, tonu podziwu dla Włoch, 
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zainteresowania ludnością kraju „do najwyższego stopnia”. Przyznać trzeba, że ludowi 

włoskiemu poświęca tylko… dwie strony z blisko trzydziestu, ale są one na swój sposób 

symptomatyczne4. Znaczna część jego wywodu przeznaczonego na omówienie ludu 

włoskiego (blisko jedna trzecia) to przede wszystkim… szereg wykluczeń, dzięki którym 

autor określa, kto jest Włochem, a kto nie.  

W jego zestawieniu Piemontczycy i Lombardowie, jako potomkowie Gallów  

i Longobardów, nie są Włochami – przede wszystkim ze względu na wygląd (są wysocy, mają 

białą cerę), który świadczy o ich północnym pochodzeniu5. Co więcej, jak pisze Mieroszewski,  

„i moralne też ich usposobienie podobne jest do mieszkańców sfer zimniejszych. Rozumujący, 

pracowici, wytrwali, oszczędni dobrymi są robotnikami, zapobiegliwymi rolnikami,  

a dzielnymi żołnierzami”6. Następnie czytamy o Ligurach: „szczep to kupiecki, przebiegły, 

niemiły, szkaradnym żargonem mówiący, dziwnie z postaci mowy i usposobienia, dzieci 

Izraela przypominający, także za czysty typ ludu włoskiego uchodzić nie może”7.  

Kolejna grupa mieszkańców Półwyspu Apenińskiego, którą zajmuje się Mieroszewski, 

toNeapolitańczycy. Oni również nie są Włochami, ponieważ na skutek podbojów Bizancjum, 

Saracenów i Normandów, „wszystko tu odrębne. Inny język, inna konformacja twarzy, przy 

kolorycie południowym i nader czarnych włosach rysy jakby słowiańskie, ta zwierzęca 

leniwość, która nawet do wynalezienia mowy na migi doprowadziła, by oszczędzić sobie 

trudu mówienia, ta niedbałość o jutro, a co najgorsza, owa dzikość obyczajów i brak 

                                                      
dlatego celowo przyjął taką strategię autorską, w której Italia stawała się, pomimo swojej wyjątkowości, 

porównywalna z ziemiami polskimi. 

Henryk Barycz, współczesny wydawca pism Mieroszewskiego, zauważył, że „obok 

tradycyjnych elementów – piękno krajobrazu, gra świateł, lazur nieba, bujność szaty roślinnej – autor 

wysunął nowe, względnie oryginalnie ujęte takie zagadnienia, jak historyczność kraju, ludzi i sztuki, 

pochodzenie i charakterystyka ludności, kwestia zjednoczenia państwowego (łącznie z Rzymem), 

którego był gorącym zwolennikiem. Urok Włoch i dzieł sztuki nie przysłonił wszakże 

Mieroszewskiemu oczu – szlachetny to rys jego charakteru – na piękno krajobrazu polskiego” (Barycz 

1964, s. 43). 
4 Mieroszewski 1883, s. 6-7. 
5 Mieroszewski 1883, s. 6. Tutaj, jak i poniżej, zastosowano się do zasady Mieroszewskiego, czyli 

zapisywania wielką literą nazw poszczególnych „ludów” Półwyspu Apenińskiego.  
6 Mieroszewski 1883, s. 6. 
7 Mieroszewski 1883, s. 6. 
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szlachetnych popędów u tych najodważniejszych bandytów, a najpodlejszych, tchórzliwych 

żołnierzy”8.  

Mieroszewski wraca też do tego wątku pod koniec swojej pracy. Wychodząc od 

problemu zjednoczenia Włoch, które zresztą chwali, odmalowuje czarny obraz tego, jak mają 

się sprawy w Neapolu9. Co więcej, „u fotografów, jako typy miejscowe, przedstawieni są 

złodzieje obcych okradający! […] Smutno pomyśleć, że tu pół miliona złodziejów razem  

w jednym mieści się gnieździ. Gdy mi zaś zaręczano, że Sycylia jest jeszcze gorsza i że 

przysłowie powiada, że nie ma Sycylijczyka, który by za 5 franków kogo bądź nie 

zamordował, zrzekłem się przyjemności zwiedzania tej interesującej krainy”10. 

Przeglądając tę listę wykluczeń, zastrzeżeń czy też niezbyt pochlebnych opinii, warto  

w końcu zapytać: gdzież zatem można znaleźć, prawdziwych, oczywiście w mniemaniu 

Mieroszewskiego, Włochów? Otóż, Mieroszewski, kończąc opis mieszkańców południa 

Włoch, zestawia ich z Rzymianami, „Toskanami” (Toskańczykami) i „Wenetami” 

(Wenecjanami, czy też mieszkańcami Veneto), a następnie pisze tak: „Ci bowiem tylko są 

prawdziwym i Włochami. […] Spojrzyjmy na dzisiejszych mieszkańców owych niegdyś 

Etrusko-Rzymskich dzielnic. Ujrzymy, że po upływie lat przeszło półtora tysiąca, pomimo 

owej strasznej, przez wędrówkę narodów spowodowanej zawieruchy, lud ten i dzisiaj jest 

rzymskim. Pod względem fizycznym zachowały się jeszcze rzymskie typy. Po ulicach 

spotykasz twarze zupełnie do owych, przed chwilą w marmurowych popiersiach muzeów 

podziwianych, podobne”11. Co więcej, „zachwyca nas śliczna toskańska mowa, dawnej 

łacińskiej nieodrodna córa”12. 

Wszystkie te poglądy autora streszcza zaś cytat: „jeżeli się poważa Piemonteza  

i Lombarda, nie lubi Ligura a Neapolitanem pogardza, to niepodobna nie pokochać Rzymian, 

Etrurów, Wenetów, owych prawdziwych Włochów”13. 

Skoro już wiemy, kim zdaniem autora są „prawdziwi” Włosi, to zastanówmy się, które 

spośród wszystkich ich cech można uznać za najważniejsze? Otóż Mieroszewski pisze tak: 

                                                      
8 Mieroszewski 1883, s. 6-7. 
9 Mieroszewski 1883, s. 28-30. 
10 Mieroszewski 1883, s. 29-30. 
11 Mieroszewski 1883, s. 7. 
12 Mieroszewski 1883, s. 7. 
13 Mieroszewski 1883, s. 7. 
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„najprawdziwszymi zaś włoskiego ludu znamionami są niezawodnie owa uprzejmość, niby 

dawna urbanitas, wykształcenie estetyczne, indolenza coś jakby rzymski epikureizm, 

unikanie trudu i walki wszelakiej, łaknienie zabaw, festynów, uroczystości, ciągłe na ulicy 

przebywanie, podziw dla sztuki, marzenie o przebrzmiałej wielkości i owa po niej 

odziedziczona łagodność charakteru. Sympatycznym też jest ów lud jak żaden drugi. Chcesz 

o domowych i ojczystych zapomnieć kłopotach? Przybywaj tu między te tak miłe a nie 

starzejące się dzieci. Badaj przeszłość, żyj sztuką, a stracisz nawet poczucie, w którym żyjesz 

stuleciu”14. 

Mieroszewski został przywołany tutaj nieprzypadkowo. Choć niektóre z jego opinii 

wydają się być niesprawiedliwe, nieuzasadnione, arbitralnie bezmyślne, a być może nawet  

i rasistowskie czy antysemickie, to jednak cytowane tutaj fragmenty w symptomatyczny 

sposób oddają pewien problem. Był on dosyć powszechny w II poł. XIX wieku, nie tylko 

zresztą w piśmiennictwie, ale też w szeroko pojętych sztukach wizualnych. Polegałby on na 

próbie przedstawienia Włochów, bazując przede wszystkim na wrażeniach z pobytu na 

Półwyspie Apenińskim. Rezultatem tego jest tekst (czy też obraz lub grafika), która – pomimo 

szczerej fascynacji autora tymi postaciami – staje się typowa czy konwencjonalna. Choć 

następują próby ich przekroczenia, to jednak zależność od wzorców (być może nawet 

nieuświadomionych) okazuje się zbyt silna, ale jest jednocześnie symptomatyczna, tj. ukazuje 

ich powszechność.  

Analizując zaś tekst Mieroszewskiego, warto wskazać czynniki, na podstawie których 

autor dokonuje swoich arbitralnych podziałów. Są to odpowiednio: czynnik historyczny, 

fizjonomiczny, charakterologiczny oraz językowy. Choć w narracji Mieroszewskiego 

występują one wspólnie, to jednak podkreślmy różnice pomiędzy nimi oraz postarajmy się je 

zhierarchizować.  

Czynnik historyczny, czyli pochodzenie od starożytnych Rzymian, w dodatku 

niezmącone innymi wpływami. Jak widać, autor chciałby widzieć we Włochach ciągłość  

z antycznymi przodkami; jednocześnie jest niezadowolony z tego, że od tamtego czasu zaszły 

na Półwyspie Apenińskim zmiany. Zwłaszcza w drugiej części wywodu czynnik ten jest 

najważniejszy, ponieważ to właśnie tradycja łacińska (czy też raczej wyobrażenie na jej temat) 

                                                      
14 Mieroszewski 1883, s. 7.   
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przejawiająca się w obyczajach, które przetrwały, oraz podobieństwo danego dialektu do 

łaciny stanowi często element rozstrzygający w opiniach Mieroszewskiego na temat bycia 

prawdziwym Włochem. 

Zauważmy również czynnik drugi, czyli fizjonomiczny. Zwróćmy szczególną uwagę 

na przykład Neapolitańczyków. Ich wyraz twarzy powinien być jak najbardziej podobny do 

wyobrażeń autora o postaciach starożytnych. Kluczowym jest tutaj zaś pojęcie „typu”, które 

pozornie ma zamaskować arbitralność Mieroszewskiego. Jak się bowiem przekonujemy, 

głównym argumentem, który decyduje o (nie)spełnieniu tego kryterium, jest skojarzenie 

autora z dziełami sztuki, które Mieroszewski widział w muzeach. Bez wątpieni świadczy to o 

stworzeniu przez autora pewnego ideału, do którego ówcześni Włosi musieli dorównać – a co 

więcej, jest on w dużej mierze oparty na doświadczeniu wizualnym.  

Kolejny czynnik – charakterologiczny. Oznacza on przede wszystkim zbiór zachowań, 

którymi mieli charakteryzować się Włosi. Mieroszewski wymienia ich katalog, zaś te, które 

jego zdaniem nie pasują – zostają odrzucone. Mieszkańcy Italii, którzy się nimi cechują, nie 

mogą zostać uznani za Włochów. Istotnym kryterium jest niechęć Mieroszewskiego do 

takiego, a nie innego zachowania. 

Na końcu trzeba wspomnieć o czynniku językowym. Znów charakteryzuje się on 

arbitralnością (czy język może być szpetny? – chciałoby się zapytać niemalże retorycznie), zaś 

podobieństwo do łaciny okazuje się tu najważniejsze.  

Kwestia tych kryteriów ma szczególne znaczenie. Jak bowiem widać, bazując tylko na 

samym tekście Mieroszewskiego, jesteśmy w stanie określić, jakie były ówczesne „warunki” 

postrzegania Włochów. Choć zdają się one być na swój sposób obiektywne (wszak autor 

przedstawia argumentację, która w niektórych przypadkach bazuje na całkiem 

uzasadnionych przesłankach), to jednak w dużej mierze są one wynikiem skojarzeń, projekcji 

i oczekiwań. Rodzi się zaś kolejne pytanie – a jak wygląda ich konfrontacja z ówczesną 

rzeczywistością? Jak opis ten łączyłby się z osobistymi oczekiwaniami autora związanymi  

z Włochami, jego uprzednimi lekturami na ten temat, ale także z ówczesnymi poglądami 

epoki na temat Italii? 

Tekst Mieroszewskiego, ze względu na pewnego rodzaju typowość, wprowadza nas  

w zagadnienie, które będzie przedmiotem naszej refleksji w niniejszej pracy – ówczesne (ale  

i na swój sposób dzisiejsze) postrzeganie Włochów. Zjawisko to jest na pewno czymś 
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zajmującym, a także uwarunkowanym indywidulanie (przypomnijmy: „interesowała mnie 

ludność kraju do najwyższego stopnia”), lecz także zależnym od wielu czynników 

kulturowych i historycznych, co można było zaobserwować podczas analizy tego tekstu.  

Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, gdy ówcześni Polacy spotykają we Włoszech 

Włochów, a ci stają się następnie przedmiotem przedstawienia, które nie tylko pełni określone 

funkcje, ale ulega także konwencjonalizacji.  

Ważnym zaś elementem, czy to postrzegania, czy przedstawiania, są projekcje, 

skojarzenia i oczekiwania. Z jednej strony zatem fascynacja, zaś z drugiej – stereotypizacja. 

Tyle wiemy z krótkiej analizy niezbyt długiego tekstu. Pytanie, które zaś z tego wynika, brzmi 

– czy podobne obserwacje (ale i ewentualne wnioski) pojawią się w przypadku szeroko 

pojętych sztuk wizualnych w tym okresie? A następnie: czy są one warte zainteresowania  

i opisu naukowego? 

Moim zdaniem tak. Dlatego niniejsza praca, jak się dalej przekonamy, będzie pierwszą 

próbą opisania zjawiska wizualnej reprezentacji Włochów w polskiej ikonosferze w latach  

1861-1914. 

 

 

II. Malarze polscy we Włoszech – artyści a ich dzieła – 

Włochy a Włosi 

 

Wyżej zarysowany przedmiot pracy jest wynikiem prowadzonych o wiele szerzej 

badań. Tak się bowiem składa, że wizualna reprezentacja Włochów, którą będziemy się 

zajmować, jest nierozerwalnie powiązana z zagadnieniem postrzegania samych Włoch  

w tamtych latach. Dlatego też przystępując do omówienia dokładnych założeń niniejszej 

pracy, chciałbym jednocześnie naszkicować, jak przebiegały badania, które doprowadziły do 

tego, czym będziemy się zajmować. 

Początkowo podjęte prace miały na celu stworzenie monografii zjawiska, jakim były 

pobyty polskich artystów (przede wszystkim malarzy) we Włoszech w latach 1861-1914 wraz  

z omówieniem prac, które były owocem tych wyjazdów. Prowadzone wówczas badania 

rozpoczęły się od lektury podstawowych opracowań poświęconych sztuce polskiej tego 
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okresu, czyli np. prac Wiesława Juszczaka czy Jerzego Malinowskiego15. Pod tym kątem 

sprawdzono również prace takich autorów jak np. Jerzy Mycielski, Jan Bołoz Antoniewicz, 

Stanisław Witkiewicz, Henryk Piątkowski czy Eligiusz Niewiadomski, które, jak wiadomo, 

stanowią do dzisiaj podstawę refleksji nad dziewiętnastowiecznym malarstwem polskim16. 

Ujmując rzecz sumarycznie, wynikiem lektur tych prac (biorę tu pod uwagę 

opracowania zarówno starsze, jak i młodsze), było przede wszystkim spostrzeżenie, że do 

Włoch wyjeżdżało wówczas całkiem sporo artystów, taki kierunek był bardzo popularny. Co 

więcej, okazało się, że Italia, rozumiana nie tylko jako miejsce, ale i złożony przedmiot 

inspiracji, była szczególnie obecna w twórczości polskich artystów. Choć pomiędzy 

poszczególnymi artystami, czy też kierunkami artystycznymi, do których należeli, możemy 

wskazać różnice, to jednak przez cały ten okres, tj. lata 1861-1914, występuje więcej 

podobieństw i punktów wspólnych niż rozbieżności, zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę czy 

wybór motywów. Podobne wnioski możemy znaleźć także w opracowaniach bardziej 

szczegółowych, np. poświęconym zagadnieniu nokturnu czy pejzażu17.  

Jeszcze innym problemem są badania na temat ludowości, a dokładnie wizerunków 

włościan, mieszkańców wsi, które pojawiają się w ówczesnym polskim malarstwie 

rodzajowym. W książce Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku 

Agnieszka Świętosławska, opisując twórczość poszczególnych artystów, omawia także te 

                                                      
15 Juszczak 2004, Malinowski 1987 i Malinowski 2003. Można też wspomnieć o pracy Stefanii 

Krzysztofowicz-Kozakowskiej oraz Franciszka Stolota będącej historią malarstwa polskiego 

(Krzysztofowicz-Kozakowska, Stolot 2000) czy Ireny Kossowskiej poświęconej polskiej grafice 

artystycznej (Kossowska 2000, zwłaszcza rozdział Obrazy natury, wizerunki miast – s. 71-157). 
16 Mycielski 1897, Bołoz Antoniewicz 1894, Witkiewicz 1899, Piątkowski 1895, Piątkowski 1901, 

Niewiadomski 1992. Prace te cytuje np. Agata Wójcik w swojej monografii poświęconej Stanisławowi 

Chlebowskiemu (por. Wójcik 2016, s. 9-13).  

Warto też tutaj przywołać opinię Michała Haakego: „Niejedną narrację o sztuce polskiej 

ostatniego ćwierćwiecza warto rozpocząć »z Witkiewicza«. Po pierwsze, dla urody języka wywodów, 

po drugie dlatego, że zawsze obracały się one zawsze wokół zagadnień dla sztuki najistotniejszych. Ale 

także dlatego, że nawet ta dociekliwa myśl ukazuje ograniczoność perspektywy przyjmowanej przez 

ówczesną krytykę artystyczną” (Haake 2014, s. 38). Por. także artykuł Waldemara Okonia pt. W kręgu 

monografii (Okoń 2002b). 
17 Mowa tutaj o np. pracach Aleksandry Melbechowskiej-Luty, poświęconych zagadnieniu 

nokturnu (Melbechowska-Luty 1999), czy Aleksandry Krypczyk dotyczących pejzażu w ówczesnym 

malarstwie polskim (Krypczyk 2006b).  
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prace inspirowane Włochami i Włoszkami18. Tak dzieje się np. w przypadku Januarego 

Suchodolskiego, Kanutego Rusieckiego czy Seweryna Cichowskiego19. Tymczasem Beata 

Pranke w książce zatytułowanej Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, 

Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego, nie 

zajmuje się „włoskimi scenami”, choć wiadomo, że Włodzimierz Tetmajer ma w swoim 

dorobku sceny np. z włoskich trattorii20. Oczywiście rodzi się pytanie, na ile wpisywałby się 

on w nurt chłopomanii. Nie czyniąc z tego zarzutu, warto zauważyć, że w zależności od 

podejścia badawczego, włoska tematyka może być ujmowana jako równoprawna, a więc 

stająca się treścią opisu, albo okazuje się kwestią zupełnie osobną. Co więcej, jako że książka 

Świętosławskiej dotyczy okresu sprzed 1861 roku, to tematyka ta, czyli malarstwo rodzajowe 

przedstawiające Włochów w interesującym nas okresie, nie zostało opracowane21.  

Wracając zaś do prowadzonych badań, warto podsumować, że pozwoliły one nie tylko 

na wstępne rozeznanie, jak wygląda to zagadnienie, ale – co zwłaszcza interesujące – pokazały 

także, jak wygląda podejście badaczy do jego opisu. Zasadniczo polegał on na opisach 

wyjazdów do Włoch danego artysty, rozważaniach, jak wpłynęło to na jego twórczość, 

wymienieniu głównych prac oraz ich tematyki, ale bez większej refleksji na temat samych 

Włoch, postrzeganych po prostu jako szczególne miejsce inspiracji22. Co więcej, dzięki temu 

udało się również ustalić, w jakich kontekstach interpretacyjnych funkcjonują dane dzieła.  

Na ówczesnym etapie badań przystąpiono również do tworzenia wstępnego korpusu 

dzieł o włoskiej inspiracji – przede wszystkim łącząc je z zagadnieniami twórczości 

poszczególnych artystów. Chodziło o wstępną refleksję nad tym, jak pobyt we Włoszech 

                                                      
18 Świętosławska 2015. Szerzej tą tematyką, czyli Włochami jako typami (i nie tylko), zajęła się 

obszernie i wyczerpująco Maria Nitka w swojej książce Twórczość polskich malarzy w papieskim Rzymie 

 w XIX wieku, przy czym jej książkę omawiam niżej w stanie badań.  
19 Świętosławska 2015, odpowiednio: s. 304-324, 368-377, 444 i 446.  
20 Pranke 2003. O włoskim pobycie Tetmajera pisał Józef Dużyk w monografii mu poświęconej 

(rozdział Z listami do Caffé Greco, s. 118-124): „w posiadaniu rodziny artysty zachowały się dwa małe 

obrazki z Włoch Włodzimierza Tetmajera: jeden przedstawia bliżej nieokreślony pejzaż, bez 

ciekawszych, oryginalniejszych akcentów; drugi odsłania tajemnice wnętrza, być może, którejś  

z rzymskich trattorii, których tu tyle na każdym kroku. W obrazku elementem dominującym są 

charakterystyczne włoskie butelki z winem” (Dużyk 1872, s. 122-123). 
21 Myślę tutaj o opracowaniu całościowym, a nie jako część omówienia tego typu tematyki  

u danego artysty. Jak wiemy, prace o syntetycznym charakterze, np. poświęcone nokturnowi, już 

powstały (por. Melbechowska-Luty 1999).  
22 Rzecz jasna jest kilka wyjątków – o nich niżej.  
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wpływał na artystów oraz w jaki sposób inspirował powstające tam prace. Było to zresztą 

pokłosie lektury wspomnianych już opracowań. 

 

Stan badań 

Wraz z gromadzeniem tego typu dzieł, starałem się – naturalnie – zebrać w miarę 

kompletny zestaw prac badawczych, w których ten problem został poruszony. Prezentuję je 

poniżej w formie stanu badań. Co ciekawe, prace, które będę omawiał (za wyjątkiem 

pierwszej), są wynikiem badań prowadzonych w ostatnich latach. Świadczy to o tym, że 

tematyka ta, czyli nieco inny sposób refleksji na temat Włoch jako miejsca inspiracji, zmienił 

się w ostatnim czasie, a co za tym idzie – przyniósł nowe informacje czy tropy interpretacyjne.  

Artykuł Juliusza Starzyńskiego, Od renesansyzmu do impresjonizmu (malarstwo 

Aleksandra Gierymskiego w latach 1872-1879) to studium poświęcone dojrzewaniu 

artystycznemu tego artysty23. Co ważne, Italia zajmuje tutaj szczególne miejsce. Pracę tę 

właściwie streszcza już pierwszy akapit, w którym czytamy: „Włochy jako kraj, jako ludzie, 

jako tradycja – odegrały w życiu i twórczości Aleksandra Gierymskiego doniosłą rolę. Tu  

w trudnych latach rzymskiej samotności (1875-1879) uprzytomnił sobie własną drogę. Tu 

nieraz powracał i w latach późniejszych, szukając uspokojenia w konfrontacji z wielkością 

natury i sztuki. Tu wreszcie dokonało się życie artysty w chwili ostatecznego przejaśnienia 

świadomości twórczej, w tym samym Rzymie, który był świadkiem dramatyczniej szarpaniny 

jego lat młodzieńczych”24. 

Dalej czytamy: „[…] w jego ówczesnych zmaganiach ujawnił się główny dylemat 

artystyczny epoki: posłuszeństwo wypróbowanym wzorom czy ryzyko śmiałego 

poszukiwania z gruntu nowej formy, tradycja czy rzeczywistość? W malarstwie Gierymskiego 

w latach 1872-1879 był to przede wszystkim dylemat renesansyzmy i realizmu,  

w nieoczekiwanie samodzielnej konkluzji doprowadzający go aż do progu – impresjonizmu. 

                                                      
23 Starzyński 1961. Warto zauważyć, co zresztą Starzyński pisze już na początku, że jest to 

rozdział większej monografii poświęconej malarzowi.  
24 Starzyński 1961, s. 155. 
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Wenecja i Rzym – symboliczne jak gdyby połączenie królestwa barwy z królestwem formy – 

stanowiły monumentalną zaiste scenerię pracy i przeżyć wewnętrznych młodego malarza”25.  

Nie miejsce na streszczenie historii życia Gierymskiego w Italii oraz jego przemiany 

artystycznej pióra Starzyńskiego, postaram się zatem tylko streścić najważniejsze wątki26. 

Badacz opisuje zatem historię włoskich doświadczeń braci Gierymskich, zasadnicza 

prowadząc narrację dwutorowo. Z jednej strony skupia się na faktografii, czyli gdzie byli, co 

widzieli, a także jak łączyło się to z ówczesnymi zwyczajami artystów we Włoszech, zaś  

z drugiej – jak wpływało to na twórczość Aleksandra. Następnie omawia obrazy, dla których 

powstania pobyt we Włoszech był kluczowy, czyli Kupca weneckiego, Sjestę włoską czy W altanie. 

Ten drugi obraz uznaje na przykład za przejaw renesansyzmu, łącząc to pojęcie również  

z twórczością Adama Chmielowskiego. Do tego obficie cytuje korespondencję malarza oraz 

opinie ówczesnej polskiej prasy na temat jego malarstwa.  

Praca Starzyńskiego, jeśli spojrzymy na nią jako na sposób zapisu „włoskiego 

doświadczenia (polskiego) artysty”, jest na swój sposób modelowa, czy też emblematyczna. 

Jak już widzieliśmy, Italia potraktowano w niej jako złożone źródło inspiracji, wraz  

z ustalonym itinerarium, zaś sam sposób pisania o artyście koncentruje się na ścieżce jego 

rozwoju wyznaczanego przez kolejne dzieła, powstające oczywiście we Włoszech. 

Książka Lechosława Lameńskiego Tomasz Oskar Sosnowski 1810-1886, rzeźbiarz polski  

w Rzymie, opublikowana w 1997 roku, to jak wskazuje sam tytuł, monografia życia i twórczości 

tego osiadłego nad Tybrem artysty27. Składa się zasadniczo z czterech części, z czego 

najbardziej dla nas interesująca jest pierwsza, zatytułowana Rzeźbiarze polscy w XIX-wiecznym 

Rzymie28. Warto zwrócić uwagę na jej konstrukcję, czyli przejście od uwag natury ogólniejszej 

w stronę bardziej szczegółowych, które tworzą kontekst potrzebny do zrozumienia tego, do 

                                                      
25 Starzyński 1961, s. 155. 
26 Na marginesie można wspomnieć, że z poglądami Starzyńskiego polemizował w swojej 

książce Michał Haake – termin „renesansyzm” uznaje za zasadny, ale zwraca uwagę, że zamykanie się 

jedynie w tym pojęciu (oraz impresjonizmie, rzecz jasna), to za mało, żeby wyczerpująco intepretować 

twórczość Gierymskiego (Haake 2005, przede wszystkim s. 181-184). O Starzyńskim jako badaczu pisała 

ostatnio Marta Leśniakowska, wprost zwracając uwagę, że jego działalność wymaga obecnie 

„krytycznej rewizji” (Leśniakowska 2013, s. 27-28).  
27 Lameński 1997.  
28 Lameński 1997, s. 23-71. 
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jakiego miasta Sosnowski przyjechał w ok. 1846 roku i w którym spędził blisko 40 lat, aż do 

śmierci29.  

Ustalenia Lameńskiego, przede wszystkim w części pierwszej, koncentrują się na roli 

szeroko rozumianych instytucji w procesie twórczości artystycznej, np. Akademii Św. 

Łukasza, kolonii artystycznych czy rzymskiego rynku dzieł sztuki. Co jednak ważne, badacz 

kreśli też obraz „polskiego Rzymu”, wpisując go w szerszą panoramę ówczesnych stosunków 

– „Antico Caffe Greco, pałac książąt Odescalchi, kościół i klasztor księży 

Zmartwychwstańców, a następnie Kolegium Polskie, to bezsprzecznie najważniejsze punkty, 

do których trafiali prędzej czy później, wszyscy Polacy, którzy pojawiali się nad Tybrem  

w drugiej połowie XIX wieku”30. Ponadto, Lameński omawia kolejne pokolenia polskich 

artystów, którzy na przestrzeni lat przybywali do Rzymu31. Co więcej, opisuje również 

zmianę, jaka nastąpiła w rzymskich instytucjach po zajęciu tego miasta przez oddziały 

Garibaldiego32.  

W przypadku tej pracy zwróciłbym uwagę na sposób pisania o problemach 

artystycznych w kontekście Rzymu, a mianowicie instytucjach Wiecznego Miasta jako 

podstawowym elemencie refleksji na temat życia artystycznego. Badacz dokonuje 

rozróżnienia na te międzynarodowe, które czynią rzymskie środowisko artystyczne 

kosmopolitycznym (w rozumieniu opisowym, nie wartościującym), ale także podkreśla rolę 

tych narodowych, w naszym wypadku polskiej, co nadaje danej kolonii cechy swoiste. Innymi 

słowy, idąc tropem Lameńskiego, należy uznać, że artysta w dziewiętnastowiecznym Rzymie 

jest międzynarodowy, ale nie gubi swojej tożsamości. Praca ta stanowi modelowe ujęcie 

problemu kolonii artystycznej. 

Prace Starzyńskiego i Lameńskiego tworzą więc dwa przeciwstawne, ale  

i komplementarne sposoby ujęcia tematu. W dużej mierze wynika to nie tylko z celów 

badawczych każdego z autorów, lecz także różnicy w życiorysach Sosnowskiego  

i Gierymskiego. Pierwsza praca to typ, który określiłbym jako „Italia jako miejsce inspiracji  

i przemiany artystycznej”, zaś druga – „Italia jako miejsce twórczości w ujęciu 

                                                      
29 Lameński 1997, s. 40. 
30 Lameński 1997, s. 39. 
31 Lameński 1997, s. 40-47. 
32 Lameński 1997, s. 47-51. 
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instytucjonalnym”. W tym pierwszym ujęciu w opisie zwraca się większą uwagę na inspirację 

miejscem i kulturą, zaś w drugim – fizyczną obecność artysty na tle ówczesnych instytucji.  

W pierwszym większe znaczenie mają motywy włoskie jako preteksty do kolejnych prac, zaś 

w drugim – konkretne funkcjonowanie w środowisku rzymskim. Co ciekawe, w każdym  

z nich postaci samych Włochów nie są zasadniczo przedmiotem zainteresowania, pomimo 

tego, że w przypadku Gierymskiego bohaterami jego obrazów są mieszkańcy Półwyspu 

Apenińskiego. Stają się jednak, jak zresztą i w ujęciu Lameńskiego, niemal wyłącznie 

malowniczymi modelami.  

Katarzyna Wrzesińska w swoim artykule Artyści polscy w Rzymie 1872-1902 skupiła się, 

bazując na materiałach prasowych (takich jak publikowane wspomnienia czy listy), na 

dziejach polskiej kolonii artystycznej33. Na początku swojej pracy zwraca jednak uwagę, że 

Rzym nie stanowił w tym czasie ważnego ośrodka artystycznego, ale podkreśla, że dla 

poszczególnych malarzy było to miejsce szczególne dla rozwoju twórczości, także ze względu 

na stosunkowo niskie koszty życia. Zarysowuje się tutaj pewnego rodzaju ambiwalencja – 

brak silnego ośrodka artystycznego, brak centralnej instytucji, która mogłaby skupiać 

Polaków, ale i kolejne grupy przybywających artystów34.  

Wrzesińska dokładnie śledzi losy Henryka Siemiradzkiego, najważniejszej jej zdaniem 

postaci polskiej kolonii w tym czasie, który skupiał wokół siebie artystów, ale pisze również  

o Wiktorze Brodzkim, Stefanie Bakałowiczu, Antonim Madyeskim czy Romanie Postępskim35. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że materiał badawczy Wrzesińskiej był znany już 

wcześniej – większość cytowanych przez nią artykułów figuruje w Polskiej Bibliografii Sztuki, 

ale wartością tego artykułu była próba syntetycznego opisu kolonii polskiej, w tym roli 

Siemiradzkiego36.  

Maria Stopyra we wprowadzeniu do katalogu-przewodnika wystawy z 2001 roku, 

zatytułowanej Italia w oczach artystów polskich. Fascynacje Polaków sztuką, kulturą  

i pejzażem Włoch, która miała miejsce w Rzeszowie, przede wszystkim zwróciła uwagę na 

                                                      
33 Wrzesińska 1998. Praca została wydana w wersji elektronicznej (bez podziału na strony), co 

nieco utrudnia precyzyjne cytowanie. 
34 Wrzesińska 1998. 
35 Wrzesińska 1998. 
36 PBS 1975, s. 72-73, znajdziemy tutaj wykaz 16 artykułów o polskiej kolonii artystycznej we 

Włoszech w latach 1867-1900.  
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walory artystyczne (czy też formalne) kilkudziesięciu prac, łącząc je z typowymi dla artystów 

danego czasu zachowaniami kulturowymi względem Włoch, np. odwiedzanymi miejscami 

czy szkicowanymi motywami37. Warto podkreślić, że choć artykuł Stopyry jest objętościowo 

niewielki, a każdemu z dzieł poświęcono góra dwa zdania typu „płótno Seweryna 

Cichowskiego Włoszka płacząca nad kołyską chorego dziecka jest sceną rodzajową trafnie oddającą 

nastrój i powagę sytuacji, jest też ilustracją obyczajów”38, to odnotowuję ją ze względu na jej 

symptomatyczność. Otóż zdradza ona ogólnie przyjęty schemat, w którym dana praca 

inspirowana Włochami jest rozpatrywana przede wszystkim pod względem formalnym, czy 

też wartości artystycznej, a następnie wpisywana w kulturowy kontekst podróży do Włoch. 

Trzeba też wspomnieć, że poza dziełami, których bohaterami są Włosi, Stopyra właściwie nie 

pisze nic o samych mieszkańcach Półwyspu Apenińskiego.  

W 2004 roku ukazała się książka Małgorzaty Biernackiej Literatura – symbol – natura. 

Twórczość Edwarda Okunia wobec Młodej Polski i symbolizmu europejskiego39. W sumie składała się 

z sześciu rozdziałów (plus katalogu prac artysty), zaś jeden z nich, Ogród świata, został 

poświęcony pobytowi Okunia we Włoszech, a także pracom wówczas powstałym40. 

Badaczka zwraca uwagę, że „w środowisku modernistów warszawskich rozwijał się 

w tym czasie [pod koniec XIX – przyp. JZ] »niezwykły kult Italii«”, a „zainteresowanie tym 

krajem było też udziałem niektórych malarzy ze starszej generacji”41. To przypadek Okunia 

jest szczególny, ponieważ artysta „nie był w swoich włoskich zainteresowaniach oryginalny, 

ale z polskich modernistów najbardziej konsekwentny, chociaż nie został nowym Lorrainem, 

Turnerem czy Corotem. Przeżył we Włoszech, z rozmaitymi przerwami, 23 lata; inni – 

Wyspiański, Stanisławski, Pankiewicz, Weiss, Krzyżanowski, Stabrowski i cała gromada 

pomniejszych – wpadali tam zaledwie na chwilę”42.  

                                                      
37 Stopyra 2001. 
38 Stopyra 2001, s. 5. 
39 Biernacka 2004.  
40 Biernacka 2004, s. 157-218. 
41 Biernacka 2004, s. 159. Badaczka, pisząc o kulcie Italii, cytuje opinię (obserwację) Wojciecha 

Chmurzyńskiego. 
42 Biernacka 2004, s. 159-160. Do Włoch Okuń wyjechał z żoną w 1898 roku, zaś powrócił do 

Warszawy na stałe w 1921 roku.  
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Biernacka opisuje więc dzieje Okunia w Italii (zarówno w stolicy, jak i w Anticoli 

Corrado), omawia jego obrazy, które tam powstały, a przy okazji – kreśli panoramę 

ówczesnego Rzymu i Włoch jako miejsca inspiracji i życia artystycznego oraz sporo pisze  

o innych artystach, którzy w tym czasie przyjeżdżali do Italii. Zwraca także uwagę, że choć 

było to miejsce inspirujące, to „wszystko, co ważne w sztuce drugiej połowy XIX i początku 

XX wieku miało się ostatecznie wydarzyć gdzie indziej”43. 

Badaczka łączy więc dwa wyżej wskazane modele. Szczegółowo omawia recenzje prac 

Okunia (większość dzieł, niegdyś licznych, nie zachowało się do dzisiaj), które regularnie były 

pokazywane w Warszawie44. W innych fragmentach opisuje zaś, jak postrzegano wówczas 

włoskie środowisko artystyczne oraz które miejsca były szczególnie inspirujące lub chętnie 

odwiedzane45. Warto zaznaczyć, że obficie cytuje korespondencję Okunia, a także 

wspomnienia innych artystów, co daje pogląd na to, jak wówczas postrzegano Włochy  

w polskim środowisku artystycznym46. Co więcej, Biernacka pisząc o inspiracjach Okunia, 

Rzymie czy Capri w tym czasie, korzysta także z literatury pięknej oraz ówczesnych 

wspomnień47. 

Dlatego też praca Biernackiej, choć poświęcona tylko jednemu malarzowi, daje szeroki 

pogląd na to, jak wyglądała sytuacja polskiego artysty w Rzymie ok. 1900 roku. Co warte 

nadmienienia (ze względu na charakter prac Okunia – przede wszystkim pejzaże, choć 

znajdzie się kilka wyjątków), badaczka właściwie nie pisze nic o samych rzymianach48.  

Artykuł Piotra Kopszaka stanowiący wprowadzenie do katalogu wystawy Artysta na 

wakacjach? wydanego w 2005 roku jest istotny z dwóch powodów49. Przede wszystkim, badacz  

                                                      
43 Biernacka 2004, s. 159. 
44 Np. Biernacka 2004, s. 211-216.  
45 Biernacka 2004, s. 159 (o postrzeganiu rzymskiego środowiska artystycznego), s. 185-191  

(o Monte Pariolo, miejscu szczególnym dla Okunia i nie tylko).  
46 Np. Biernacka 2004, s. 171. 
47 Np. opisując Sorrento, cytuje wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera (por. Biernacka 2004,  

s. 200).  
48 Biernacka 2004. Jak pisze badaczka: „rekonstrukcja malarskiego dorobku Okunia dowodzi 

również, że tematyka pejzażowa, początkowo traktowana na równi z kompozycjami symbolistycznymi 

czy ujmując rzecz szerzej, figuralnymi, z czasem [coraz dłuższego pobytu we Włoszech – przyp. JZ] 

zdominowała jego twórczość” (s. 161). Są oczywiście wyjątki, którymi będę się zajmował, korzystając  

z ustaleń Małgorzaty Biernackiej, w dalszej części mojej pracy. 
49 Kopszak 2005. 
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w syntetyczny sposób opisał dzieje wyjazdów polskich malarzy do Włoch niemalże od czasów 

nowożytnych do początków XX wieku50. Podał także, co szczególnie ważne i wartościowe  

w jego pracy, listę 159 polskich artystów i artystek (za cały XIX wiek), którzy inspirowali się 

Italią, przy czym sam zresztą zaznacza, że lista ta jest „z pewnością niekompletna”51. Choć  

w jego opisie dominuje bardziej model „instytucjonalny”, czy też raczej skupienie się na 

znaczeniu polskiej kolonii artystycznej, jako środowiska, dla sztuki polskiej, to poczynił 

również kilka ważnych uwag, które nie pojawiały się wcześniej, np. o uniwersalności włoskiej 

tematyki52.  

Warto wspomnieć, że podstawą pracy Kopszaka była wystawa, a więc zbiór 

konkretnych dzieł pokazanych w danej przestrzeni. W katalogu zaś opublikowano biogramy 

25 artystów i artystek, w których opisano ich włoskie doświadczenia, dodając przy tym 

wyimki z listów i pamiętników oraz wybór reprodukcji. W tekście Kopszak nie napisał 

właściwie nic na temat samych Włochów, jedynie wspomniał o zainteresowaniu włoskim 

karnawałem53.  

Dwa lata później ukazał się artykuł Renaty Weiss w katalogu wystawy Młoda Polska. 

Słowa – obrazy – przestrzenie, zatytułowany Pisane z Italii54. Pod względem ujęcia jest on 

podobny do pracy Kopszaka – znów mamy do czynienia z grupą polskich artystów (w tym 

wypadku tylko modernistycznych, czyli Stanisława Wyspiańskiego, Feliksa Jabłczyńskiego, 

Jana Ciąglińskiego, Jana Stanisławskiego, Wojciecha Weissa, Edwarda Okunia, Antoniego 

Gawińskiego i Józefa Pankiewicza), którzy szukają we Włoszech inspiracji. Co jednak istotne, 

zdaniem autorki, „na przełomie wieków Italia obok Paryża staje się głównym celem podróży 

artystycznych polskich modernistów”55. Badaczka pisze też: „piękno Italii, wielkość jej kultury 

oraz pozostałości antyku stają się natchnieniem dla znakomitych kreacji artystycznych. 

Fascynacja schyłkiem świetności rzymskiego imperium przeplata się z zachwytem nad sztuką 

renesansu”56. Następnie autorka grupuje włoskie wątki i motywy, które pojawiają się  

                                                      
50 Kopszak 2005, passim. 
51 Kopszak 2005, s. 7. 
52 Kopszak 2005, s. 7. 
53 Kopszak 2005, s. 12. 
54 Weiss 2007. 
55 Weiss 2007, s. 43.  
56 Weiss 2007, s. 43.  
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w pracach tych artystów, i omawia je w kluczu topograficznym, zawsze zaczynając od dzieła 

malarza lub cytatu z jego dziennika czy listów. 

Najpierw czytamy więc o Wenecji, która pojawia się w dwóch ujęciach – albo jako 

topos śmierci i opuszczenia, połączony ze wspominaniem przeszłości wraz z bolesnym 

odczuciem teraźniejszości (Jabłczyński), albo jako miejsce słoneczne, które poprzez swoją 

zmienność oddziałuje na artystów, np. Stanisławskiego czy Wyspiańskiego57. Później pojawia 

się Florencja zanurzona w toskańskim pejzażu (koniecznie z cyprysami), percypowana przede 

wszystkim jako „perła renesansu” wraz z rzeką Arno58. W dalszym toku artykułu autorka 

pisze o Rzymie, który w przypadku Weissa, Jabłczyńskiego i Pankiewicza oddziaływał na 

artystów swoimi ruinami59. To w nich mogli oddawać się dekadenckiej atmosferze, a także 

ewokować czasy pogańskie.  

Artykuł Renaty Weiss jest ważny jako próba precyzyjniejszej interpretacji, czy też 

systematyzacji, zjawiska inspiracji Italią. Jak widzieliśmy, poszczególne prace i motywy 

zostały powiązane z poglądami estetycznymi tamtego okresu. Oczywiście można się 

zastanawiać, czy przyjęcie układu topograficznego, a więc wskazania trzech miejsc, nie 

powoduje, że zjawisko to zostaje zredukowane do najważniejszych, przy czym być może taki 

był wybór badaczki podyktowany charakterem publikacji. Warto także zauważyć, że w tym 

katalogu Italia została zestawiona z Paryżem i Tatrami, co wskazuje na jej znaczenie dla sztuki 

Młodej Polski. 

W wydanym w 2011 roku albumie Serenissima Wojciecha Weissa ukazał się artykuł 

Katarzyny Łomnickiej pt. Weiss w Wenecji60. Na początku badaczka wymienia grupę malarzy, 

którzy przyjeżdżali do Wenecji od połowy XIX wieku, poszerzając ją o nazwiska 

niewymieniane wcześniej w tego typu opracowaniach, takie jak np. Teodor Grott czy 

Bronisława Rychter-Janowska61. Następnie szczegółowo omawia pobyt Weissa w Wenecji,  

                                                      
57 Weiss 2007, s. 43-44. Badaczka cytuje list, w którym Wyspiański pisze, że udawał się oglądać 

Bazylikę Św. Marka kilkukrotnie w ciągu dnia, żeby oglądać, jak wygląda przy zmieniającym się 

świetle.  
58 Weiss 2007, s. 44. 
59 Weiss 2007, s. 44-46.  
60 Łomnicka 2011. Warto dodać, że artykuł ten jest bogato ilustrowany skanami materiałów 

źródłowych czy szkiców artysty. 
61 Łomnicka 2011, s. 6-9. 
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a więc pisze o inspiracjach Tycjanem, Bazyliką Św. Marka; wspomina także sceny codzienne 

– za każdym razem przywołując listy artysty do żony62. Co warte odnotowania, sporą część 

uwagi badaczka poświęca uczestnictwu Weissa w kolejnych weneckich Biennale Sztuki,  

a także szkicuje ich historię i udział innych polskich artystów63. Pomimo dosyć szczegółowego 

omówienia pobytu Weissa w Wenecji, w tym także życia codziennego, w pracy zasadniczo nie 

wspomniano o samych wenecjanach. 

Monografia Marii Nitki Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie w XIX wieku, 

wydana w 2014 roku, zwraca uwagę przede wszystkim bogactwem materiału. Jak się okazuje, 

przedmiotem badań Nitki było ok. 1000 (!) obiektów – od wielofiguralnych scen po drobne 

szkice64. Książka, choć poświęcona polskiej kolonii malarskiej, to przy okazji przynosi wiele 

ważnych informacji i ustaleń także na inne tematy. Przede wszystkim, Nitka stara się 

przedstawić szeroką panoramę rzymskiego środowiska artystycznego, zestawiając ją zresztą 

w kontrze do dotychczas przyjętych praktyk historii sztuki, zgodnie z którymi malarstwo 

powstające w Rzymie w tym czasie nie było godne uwagi65. Dzięki temu badaczce udaje się 

nie tylko opisać artystyczny Rzym w tamtym czasie, lecz także zarysować obraz Wiecznego 

Miasta jako „uniwersalnej stolicy sztuki”66. 

Badania te, pod względem typu, łączyłbym z „instytucjonalnym” sposobem pisania  

o włoskim doświadczeniu, czyli podobnym do tego, którym w swojej książce posłużył się 

Lechosław Lameński. Ponadto, co bardzo istotne, badaczka omawia w bardzo szerokim 

wyborze prace zagranicznych badaczy, dotyczące artystów w XIX wieku w Rzymie, dzięki 

czemu poruszanie się na tym polu badań jest znacznie ułatwione67. Oczywiście badając wątki 

polskie, Nitka porusza takie kwestie, jak ówczesne zjawisko „podróży za sztuką”, poloniki 

czy Polacy w Rzymie (ale i we Włoszech) w ogóle, a przy okazji omawia prace temu 

                                                      
62 Łomnicka 2011, s. 10-16. 
63 Łomnicka 2011, s. 16-24. Warto o tym wspomnieć, bo dotychczas wątek ten nie pojawiał się  

w opracowaniach dotyczących pobytów polskich artystów we Włoszech. Szczegółowo o tym 

zagadnieniu pisała Joanna Sosnowska w książce Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999 

(Sosnowska 1999). 
64 Nitka 2014, por. zwłaszcza katalog dołączony na płycie CD. Warto odnotować recenzję Marii 

Poprzęckiej, w której autorka z uznaniem wypowiadała się o książce Nitki (por. Poprzęcka 2016).  
65 Nitka 2014, zwłaszcza rozdział „Szkoła rzymska” w powszechnej krytyce artystycznej i historii 

sztuki (s. 17-44). Por. też Poprzęcka 2016, s. 430.  
66 Nitka 2014, s. 13. 
67 Nitka 2014, zwłaszcza strony poświęcone stanowi badań oraz bibliografia (s. 427-456). 
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poświęcone68. Minusem tego opracowania jest brak nieco szerszych i głębszych refleksji na 

temat poszczególnych dzieł, ale chyba trudno czynić z tego zarzut, ze względu na 

wspomniane już bogactwo materiału. 

Maria Nitka omawia materiał, dzieląc go na gatunki, z akademicką hierarchią 

tematów, przy czym jest to często tylko punkt wyjścia do pisania o historii polskiego 

malarstwa w tym czasie. Właśnie ze względu na tę przekrojowość, książka Nitki jest czymś  

w rodzaju podręcznika do historii malarstwa polskiego w tych latach. Warto zauważyć, że 

samym Włochom Nitka poświęciła część rozdziału poświęconego pejzażowi Italia – „ojczyzna 

pejzażów”, tytułując tę sekcję Malowniczy lud rzymski69. 

Co warte podkreślenia, Nitka bardzo jasno zarysowuje koniec tego świata, właściwie 

jego rozpad, który nastąpił po wkroczeniu Garibaldiego do Rzymu. Oznaczało to, że Wieczne 

Miasto, ale i Włochy, jako miejsce (dla) artystów musiało powstać na nowo, w zupełnie innej 

formie70. 

Konkludując, warto podkreślić, że jest to najważniejsze opracowanie poświęcone temu 

zagadnieniu, które także wyznacza standardy innych badań na temat polskich kolonii 

artystycznych w ogóle, czy środowisk artystycznych w Rzymie w dowolnym okresie. Jak 

pisała bowiem Maria Poprzęcka w swojej recenzji, „praca pani Nitki, aczkolwiek dotycząca 

jednego tylko ośrodka, ze względu na zarysowaną w niej problematyzację zagadnienia 

»kolonii«, może stanowić ożywczy impuls dla takich badań”71. Z punktu widzenia moich 

badań, książka Marii Nitki jest pracą fundamentalną – z jednej strony ujmuje wszystko, co 

należy wiedzieć o tym okresie i polskich malarzach wówczas tworzących w Rzymie, 

wyznacza ścieżki podobnych badań, z drugiej zaś strony ułatwia poruszanie się w obrębie 

literatury zagranicznej.  

W roku 2015 ukazał się kolejny numer czasopisma „Sztuka Europy Wschodniej / 

Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe”, w którym znajdujemy kilka 

interesujących artykułów poświęconych polskim (i nie tylko) artystom w koloniach 

                                                      
68 Nitka 2014, s. 68-75 
69 Nitka 2014, s. 354-374. 
70 Na marginesie można zauważyć, co widać zwłaszcza w początkowych partiach książki Nitki, 

że badaczka świadomie pisze o papieskim Rzymie i jego artystach jako o historii już zamkniętej, 

zakończonej (por. Nitka 2014, s. 9-14).  
71 Poprzęcka 2016, s. 429. 
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artystycznych. Małgorzata Biernacka w tekście Artyści polscy w Rzymie w latach 1900–1914 

zasadniczo zauważała, że „udział Polaków w życiu artystycznym stolicy Włoch w latach 

1900–1914 wyglądał mizernie i w żaden sposób nie da się go porównać z aktywnością Polaków 

w Paryżu, regularnie wystawiających na tamtejszych Salonach”72. Choć w okresie tym bywało 

w Rzymie sporo artystów, to przybywali oni raczej w charakterze gości, a ponadto „byli jak 

przelotne ptaki, a Rzym i Italię malowali zgodnie z manierą właściwą każdemu z nich”73.  

W tym samym numerze Lechosław Lameński ponownie poruszył wątek polskich rzeźbiarzy 

w Rzymie w XIX stuleciu, zwracają uwagę na trwanie niektórych dziewiętnastowiecznych 

konwencji artystycznych aż do I wojny światowej74.  

Wnioski, jakie wypływają z tego przeglądu prac, są następujące. Przede wszystkim za 

dwie ważne cezury czasowe uznaje się rok 1861, względnie 1870, jako moment zjednoczenia 

Włoch, a co za tym idzie, całkowitej zmiany sytuacji instytucji artystycznych we Włoszech. 

Ponadto wyjazdy polskich artystów – właściwie przez cały okres od początku XIX wieku do 

1914 roku – były popularne, niemalże masowe, zaś szczególne znaczenie miał czas 

papieskiego Rzymu. Po nim Wieczne Miasto staje się nie tyle miejscem systematycznych 

studiów akademickich, ile „skarbcem” malowniczych motywów. Równocześnie Rzym, jak  

i całe Włochy, tracą na znaczeniu jako ośrodek sztuki.  

Omawiając materiał badawczy, autorzy stosują podział na malarzy (przy czym oleje 

na płótnie i grafika artystyczna są omawiane wspólnie, badacze często sięgają też po szkice)  

i rzeźbiarzy (cieszący się mniejszym zainteresowaniem). Poza tym, jak wykazano powyżej,  

w sposobach prowadzenia opisu zasadniczo skupiano się albo na opisie „instytucjonalnym”, 

albo na włoskim doświadczeniu poszczególnych artystów i prac wówczas powstałych. Warto 

także dodać, że stopień opracowania twórczości poszczególnych malarzy, w tym także prac  

z włoskiego okresu, jest bardzo różny. Paradoksalnie, pomimo utraty znaczenia Rzymu jako 

miejsca kształcenia artystycznego, wiemy o nim więcej, podobnie jak o samych pobytach 

poszczególnych artystów, niż o samych pracach tam powstałych. 

Co istotne, wskazywano na przeróżne motywy, tradycje, czy miejsca, które cieszyły się 

zainteresowaniem. Można zauważyć, że bardzo ważna jest tradycja obrazowa, czyli te same 

                                                      
72 Biernacka 2015, s. 80. 
73 Biernacka 2015, s. 79. 
74 Lameński 2015, s. 75. 
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motywy i miejsca malowane na różne sposoby, zgodnie z poszczególnymi zapatrywaniami 

kolejnych pokoleń artystów. Owa „malowniczość” okazuje się tutaj kluczowa, a staje się wręcz 

masowa.  

Warto także zauważyć, że choć ów „malowniczy lud rzymski” pojawia się nie tylko na 

obrazach, ale i w ich opisach poczynionych przez XX- i XXI-wiecznych badaczy, to jednak  

z reguły nie był opisywany jako samodzielny – zawsze pozostaje częścią układu. Można 

odnieść wrażenie, że same włoskie postaci w pracach badawczych pojawiają się marginalnie, 

gdyż z reguły to włoskie doświadczenie poszczególnego artysty okazywało się najistotniejsze 

w optyce i narracji badaczy.  

Warto także zauważyć, że większość prac badawczych odnosi się bardziej do sztuki 

polskiej w okresie 1890-1914, ze szczególnym podkreśleniem „sztuki około 1900”, niż okresu 

wcześniejszego, czyli lat 1861-1890. Pozostaje on zasadniczo nieprzebadany.  

W kontekście tych wniosków warto także sprawdzić, jak wygląda stan badań  

w przypadku literatury zagranicznej. Trzeba wspomnieć, że prac poświęconych malarzom 

europejskim (a także amerykańskim) we Włoszech jest sporo, dlatego chciałbym wskazać 

tylko te prace, które moim zdaniem są kluczowe, typowe lub modelowe, a przede wszystkim 

pełne impulsów do dalszych badań, zaś reszta znajdzie się w przypisach, ilekroć zajdzie taka 

potrzeba75. Tworzą one raczej konstelację, a nie układ ścisły, „prawdziwy” stan badań, przy 

czym – żeby zachować porządek – omówię je w kolejności chronologicznej. Przeważają prace 

nowsze, zbierające wcześniejszą literaturę na dany temat.  

The Victorian Vision of Italy 1825-1875 to wydany w 1968 roku przewodnik po wystawie 

w Leicester, na której pokazano blisko 150 obiektów76. Warto zwrócić uwagę na kolejne sekcje 

                                                      
75 Opracowań zagranicznych na ten temat jest ogromnie wiele, czego dowodem jest choćby 

proste wyszukanie hasła „Italien motiv” w katalogu Biblioteca Herziana (bodaj najlepiej wyposażonej 

biblioteki pod względem relacji artystycznych między Włochami a Europą), które daje wynik blisko 240 

rekordów, czyli co najmniej tyle prac, w których motyw włoski (jakkolwiek rozumiany) był jednym  

z trzech-pięciu słów kluczowych. 

Por.https://aleph.mpg.de/F/NIJJNNSVXS3GTMJXGFB4N6JLU8E39BERDF9UATND4LB8HQL

MAN-22901?func=find-acc&acc_sequence=000080955 (dostęp: 13 IV 2019). 

Warto również wspomnieć, że przegląd prac zagranicznych był co jakiś czas powtarzany. Jak 

się można domyślić, wynikało to z dosyć szerokiego obszaru zainteresowań, a także specyfiki obecnego 

obiegu naukowego, w którym niemalże nieustannie pojawiają się prace ważne dla moich badań. 

Niestety, pomimo rozwoju technologii i narzędzi informatycznych pomocnych humaniście, nie jest 

możliwe, żeby być z tymi wszystkimi pracami na bieżąco.  
76 Victorian Vision 1968. 

https://aleph.mpg.de/F/NIJJNNSVXS3GTMJXGFB4N6JLU8E39BERDF9UATND4LB8HQLMAN-22901?func=find-acc&acc_sequence=000080955
https://aleph.mpg.de/F/NIJJNNSVXS3GTMJXGFB4N6JLU8E39BERDF9UATND4LB8HQLMAN-22901?func=find-acc&acc_sequence=000080955
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tego katalogu, czyli The Italiante Look; Homage to the Old Italian Masters; Historical Italy; The 

Risorgimento; Dante and Gabriel; Scenes form Contemporary Life; Travel; Landscape and Topography; 

Architecture; The Oxford Movement; English Writers and Italy; Music and Theater; Applied Art. 

Ukazują one, jak porządkowany jest pod względem tematycznym brytyjski (czy też szerzej – 

europejski) kontakt kulturowy z Włochami na przestrzeni lat 1825-1875. Właściwie można 

uznać to za typowy wręcz schemat, czy też siatkę problemowo-badawczą, który  

z powodzeniem można odnieść również do innych narodowości. Jak widać, zachowuje on 

balans pomiędzy tematami uniwersalnymi a tymi właściwymi dla kultury brytyjskiej. 

I “Deutsch-Römerˮ Il mito dell’Italia negli artisti tedeschi 1850-1900 to wydany w 1988 roku 

obszerny katalog poświęcony malarzom niemieckim w Rzymie, ale już po okresie 

nazareńczyków77. Poza wyborem biogramów (w sumie 19, m.in. Oswald Achenbach, Arnold 

Böcklin, Anselm Feuerbach, Max Klinger) i prac poszczególnych artystów, warto także 

zwrócić uwagę na eseje Christopha Heilmanna (Note introductive all’arte dei “Tedeschi-Romaniˮ), 

Marisy Volpi (Immaginazione e realtà nel paessagio dei “Tedeschi-Romaniˮ), Winfrieda Rankego 

(Un “tedescho-romanoˮ deve esssere idealista? Riflessioni provisorie su alcuni quadri dell’ultimo 

Böcklin) oraz Gianny Piantoni (Böcklin e la cultura romana di fini ottocento)78. Dają one pogląd na 

Rzym (ale i Włochy) od II poł. XIX wieku, który po Il Risorgimento staje się dla malarzy 

niemieckich przede wszystkim miejscem, w którym inspirują się przeróżnymi motywami, co 

jest szczególnie ważne dla artystów-symbolistów. 

Wydana w 2003 roku książka Atillo Brilliego Un paese di romantici briganti. Gli italiani 

nell’immaginario del Grand Tour, choć pozornie dotyczy tylko literatury pięknej i podróżniczej,  

a w dodatku w okresie Grand Tour, jest bodaj jedyną pracą, w której poświęcono w całości 

uwagę wątkowi samych Włochów79. Są w niej omówione teksty blisko 35 pisarzy, a także 

malarzy (wraz z ilustracjami), opisujące mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. Książka 

Brilliego daje więc pogląd na to, jak w literaturze postrzegano Włochów – wraz ze wszystkimi 

stereotypami, oczekiwaniami względem nich, a także niesprawiedliwymi sądami, jakie 

wyrażali Europejczycy podczas swoich podróży do Italii. 

                                                      
77 “Deutsch-Römerˮ 1988. 
78 Heilmann 1988, Volpi 1988, Ranke 1988, Piantoni 1988.  
79 Brilli 2003.  
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Obszerna Książka Michaela F. Zimmermanna, Industrialisierung der Phanthasie. Der 

Aufbau des modern Italien und das Mediensystem der Künste 1875-1900, wydana w 2006 roku, choć 

dotyczy nieco innego tematu, to ze względu na zebrany materiał ilustracyjny, np. włoskie 

typy, daje pogląd na temat wizerunku własnego Włochów w momencie kształtowania się ich 

nowoczesnego państwa80. Jest więc szczególnie użyteczna dla porównań pomiędzy tym, jak 

Włosi widzieli samych siebie (oczywiście szczególnym wątkiem są tutaj różnice regionalne),  

a jak byli postrzegani przez Europejczyków przybywających do ich kraju w tym czasie. 

Ponadto stanowi zarys kształtowania się włoskiej państwowości po 1861 roku, ze zwróceniem 

uwagi na narodotwórczą rolę prasy.  

W książce Stephena Gundle’a, Bellissima. Feminine Beauty and the Idea of Italy z 2007 

roku, istotny dla postrzegania Włoch jako krainy piękna jest rozdział pierwszy Italy, the Land 

of Beauty, w którym autor, bazując przede wszystkim na literaturze europejskiej, omawia  

w sposób syntetyzujący dzieje stereotypu (właściwie od nowożytności do Il Risorgimento) 

związanego z pojęciem bella Italia oraz jego konkretyzację w postaci postrzegania i opisywania 

Włoszek81. 

Książka Ralfa Kerna, Oswald Achenbach. Ein Düsseldorfer malt Italien z 2009 roku, to 

praca opisująca życie i twórczość tego malarza, przy czym szczególny nacisk został położony 

na jego związki z Włochami, zwłaszcza w latach 80. i 90 XIX wieku82. Jest ona warta 

odnotowania z dwóch powodów – jako modelowy przykład zagranicznej pracy, w które losy 

malarza zostają opisane przez pryzmat jego pobytu we Włoszech (bardziej w typie 

opracowania Starzyńskiego, gdyż Kern śledzi przebieg i efekty kolejnych wyjazdów 

Achenbacha), a także ze względu na to, że artysta całkiem sporo miejsca w swojej twórczości 

poświęcił samym mieszkańcom Półwyspu Apenińskiego83.  

Wydany w Paryżu w 2009 roku katalog wystawy Voir l’Italie et mourir. Photographie et 

peinture dans l’Italie du XIXe siècle, która miała miejsce w Musée d’Orsay, to jedna  

z obszerniejszych prac poświęconych obrazowi Włoch w europejskim 

                                                      
80 Zimmermann 2006.  
81 Gundle 2007.  
82 Kern 2009.  
83 Kern 2009, s. 93-101. 
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dziewiętnastowiecznym malarstwie i fotografii84. W jej skład weszło siedem esejów kreślących 

różne aspekty podróży włoskiej oraz osiem sekcji tematycznych, w których krótki tekst 

poprzedzał wybór ilustracji. Szczególnie warte uwagi są artykuły: …Allez! Arrêtez! Vite! 

Impressions d’Italie dans la littérature et la photographie de voyage au XIXe siècle (Dorothea Ritter), 

Grand Tour et connaissance visuelle. Lieux de mémoire et mémoire des lieux (Marina Miraglia), Musée 

imaginaire d’art italien (Urlich Pohlmann) i Mezzogiorno: l’idylle dangereuse (Michael F. 

Zimmermann), a także sekcje: Le Grand Tour (Françoise Heilbrun), Le Risorgimento (Françoise 

Heilbrun), Entre madones et diables – Les mythes du peuple italien (Urlich Pohlmann), Modèles pour 

artistes (Joëlle Bolloch) oraz Rêverie pictorialiste (Urlich Pohlmann)85. 

Omawiają one w syntetyzujący sposób problemy o znacznie starszej genezie, jak np. 

Grand Tour, ale też zwracają uwagę na tematy wymagające obecnie większej uwagi (czyli 

fotografia oraz problem ludu włoskiego), czy na nowo podejmują się opisu wątków już 

znanych (np. zagadnienie malowniczości). Dzięki temu sama narracja badaczy nie dotyczy 

tylko poszczególnych dzieł, ale stara się za ich pomocą wyjaśnić główne wątki włoskich 

podróży artystycznych. Co warte podkreślenia, dwie sekcje zostały poświęcone włoskiemu 

ludowi, czy też włoskim postaciom; przy okazji opisano tam stereotypy z nimi związane86. 

W katalogu zestawiono blisko 250 różnorodnych ilustracji zgrupowanych według 

najważniejszych motywów czy problemów, co dobrze pokazuje, jak na przestrzeni lat 

kształtował się obraz Włoch w twórczości przeróżnych europejskich artystów. Warto także 

podkreślić potraktowanie fotografii jako równorzędnego materiału wizualnego (najważniejsi 

fotografowie to Giorgio Sommer i Carlo Naya)87. 

Pod względem chronologicznym, jak wiemy, katalog obejmuje okres XIX wieku, przy 

czym biorąc pod uwagę umieszczone kalendarium (bazujące na wydarzeniach politycznych), 

za daty graniczne uznano 1815 i 1902, czyli zmiany polityczne po kongresie wiedeńskim 

                                                      
84 Voir l’Italie 2009. Podczas wystawy pokazano nie tylko zbiory francuskie oraz włoskie, ale  

i niemieckie, brytyjskie, rosyjskie, a także obiekty z Polski (zob. Voir l’Italie 2009, s. 14). 
85 Teksty: Ritter 2009, Miraglia 2009, Pohlmann 2009b, Zimmermann 2009. Sekcje: Heilbrun 

2009a, Heilbrun 2009b, Pohlmann 2009a, Bolloch 2009, Pohlmann 2009c. 
86 Pohlmann 2009a, Bolloch 2009, por. także Zimmermann 2009. 
87 Voir l’Italie 2009: s. 157-162, 284, 302 (Naya), s. 250-255, 294-300 (Sommer).  
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(zwłaszcza we Włoszech) oraz francusko-włoskie porozumienie o neutralności88. Książkę 

wieńczy obszerna bibliografia89. 

Jako całość katalog ten daje szeroki pogląd na zjawisko „artystycznej podróży 

włoskiej”, także z naciskiem na postrzegania samych mieszkańców Italii. Można więc 

powiedzieć, że jest to jedna z ważniejszych publikacji tego typu – nie tylko wyznacza zakresy 

tematyczne, za pomocą których można badawczo porządkować „włoskie doświadczenie” 

poszczególnych artystów, lecz także wpisuje je w europejski kontekst.  

 Książka Michele Santulli (wydana w 2010 roku) pt. Modelle e modelli ciociari nell’arte 

europea a Roma, Parigi, Londra nel 1800/1900 to opracowanie poświęcone ciociari90. Nie mieszkali 

oni tylko w okolicach Rzymu, niektórzy – oczywiście w strojach ludowych – pracowali  

w różnych miastach Europy jako modele. Santulli bada losy poszczególnych ciociari, bazując 

przede wszystkim na szerokim wyborze obrazów, do których pozowali. Przy okazji praca ta 

prezentuje historię najczęściej malowanych włoskich typów w II poł. XIX wieku. 

Bella Italia. Fotografien und Gemälde 1815-1900 aus den Sammlungen Dietmar Siegert, 

Münchner Stadtmuseum und von der Heydt-Museum to katalog wystawy z 2012 roku, która miała 

miejsce w Wuppertalu91. Pod względem materiału była podobna do wystawy paryskiej, przy 

czym fotografii było tym razem więcej i większym wyborze, to na nią położono szczególny 

nacisk, dlatego praca ta jest szczególnie warta odnotowania. Ponadto zamieszczono tam 

również biogramy fotografów, niektórych mniej znanych, co poszerza naszą wiedzę na ten 

temat92.  

Rok później, w 2013 roku, we Frankfurcie nad Menem ukazał się katalog Faszination 

Fremde. Bilder aus Europa, dem Orient und der Neuen Welt93. Jest on wart odnotowania ze 

względu na to, że część wystawy poświęcono Italii, wpisując ją, wraz np. z okolicami Barbizon 

                                                      
88 Por. Voir l’Italie 2009, s. 358-359. 
89 Voir l’Italie 2009, s. 368-377. 
90 Santulli 2010. Ciociari to mieszkańcy regionu Lacjum, z reguły noszący charakterystyczne 

sandały (stąd pochodzi ich nazwa), zaś w przypadku kobiet – szczególnie rozpoznawalne nakrycia 

głowy. 
91 Bella Italia 2012. Warto zaznaczyć, że wśród redaktorów katalogu, ale i współtwórców 

wystawy, był Urlich Pohlmann, 
92 Bella Italia 2012, s. 226-232. Warto odnotować, że pojawiły się tam również biogramy malarzy  

(s. 232-234). 
93 Faszination Fremde 2013.  
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czy Orientem w imagologiczny układ „swój – obcy”. Zagadnienie to poruszył Manfred 

Großkinsky w tekście Mythos Italien opublikowanym w katalogu, przy okazji omawiając 

najważniejsze stereotypy związane z podróżami Europejczyków do Włoch94. 

W tym samym roku w Ajaccio na Korsyce (!) miała miejsce wystawa pt. Le peuple de 

Rome. Représentations et imaginaire de Napoléon à l’Unité italienne, której towarzyszył katalog95. 

Jest to przypadek szczególny – bodaj po raz pierwszy ludowi włoskiemu (czy też 

rzymskiemu) poświęcono osobną wystawę i to tylko dla stosunkowo wąskiego, ale ważnego 

okresu, czyli od ok. 1796/1804 do 1861/1870 roku. Jak wiemy, choćby z powyżej omawianych 

prac, pejzażowi włoskiemu, czy też malowniczym ruinom, poświęcono już wiele miejsca, zaś 

lud włoski z reguły był traktowany jedynie jako jeden z „włoskich tematów”. Uczynienie  

z niego tematu jedynego spowodowało, że pojawił się zupełnie nowy punkt widzenia, czy też 

odniesienia. Zamiast znów pisać o malowniczości, autorzy zdecydowali się na oddanie głosu 

mieszkańcom Rzymu, zaś wszystkie pozostałe kwestie zostały temu podporządkowane. 

Układ, zarówno wystawy, jak i katalogu, nawiązuje do opery, dlatego składa się  

z „aktów”, a także „uwertury” i „finału”. W każdej części zaprezentowano bogaty wybór 

materiału ilustracyjnego (blisko 200 stron), przede wszystkim malarstwa francuskiego, 

niemieckiego i włoskiego z tego okresu96. Z kolei zamieszczone w katalogu eseje, np. Oliviera 

Bonfait (Images, représentations et imaginaire. Les visions du peuple), Richarda Wrigleya (La saleté 

du peuple et le pittoresque de Rome), Giovanny Capitelli (Sous le signe de la devotion: le people romain 

dans l’imaginaire du XIXe siècle), dają nam obraz kształtowania się wizualnej reprezentacji 

rzymian w tym okresie, skupionej wokół określonych pojęć czy stereotypów97. 

Założenie wystawy, co znajduje swoje odbicie we wspomnianych już tekstach (choćby  

w pierwszym – Oliviera Bonfait) czy wyborze materiału, bazuje na triadzie „obraz” – 

„reprezentacja” – „wyobrażenie/wyobraźnia”. Wyznacza to także trzy pojęcia kluczowe dla 

badania zjawiska postrzegania Włoch, a następnie artystycznego zapisu tego doświadczenia.  

                                                      
94 Großkinsky 2013. 
95 Le peuple de Rome 2013.  
96 Wybór takiego układu autor wystawy i katalogu, Olivier Bonfait, motywuje tym, że chciał, 

by wystawa była jak najbardziej zbliżona do dziewiętnastowiecznego sposoby wyobrażania. Opera, 

czyli jedna z najważniejszych ówczesnych form sztuki, dobrze się do tego nadawała (zob. Le peuple de 

Rome 2013, s. 11). 
97 Bonfait 2013, Wrigley 2013, Capitelli 2013. 
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 Choć praca ta skupia się na okresie przed 1861 rokiem, to stanowi podstawę do 

dalszych badań nad postrzeganiem włoskiego ludu, przede wszystkim w ujęciu „długiego 

trwania”, jak również nad zmianami, jakie zaszły w przedstawianiu rzymian (ale i Włochów) 

po Il Risorgimento. Co więcej, wskazuje, jak można zająć się taką tematyką w historii malarstwa 

danej nacji – a więc Włochów we Włoszech, a nie Włoch, a przy okazji Włochów.  

Książka Atillo Brilliego z 2014 roku, Il grande racconto del viaggio in Italia. Itinerari di ieri 

per viaggiatori di oggi, jest warta odnotowania jako sumarycznie ujęta historia podróży 

włoskiej98. Autor, bazując na europejskich przewodnikach i innych tekstach, także literackich, 

kreśli jej dzieje, motywy, przemiany, a także opisuje, gdzie jeżdżono i dlaczego. Interesuje go 

również aspekt praktyczny – np. jak zmieniały się same środki lokomocji czy stroje 

podróżnych. W książce zamieszczono także szeroki wybór ilustracji korespondujących  

z tekstem oraz bibliografię z najważniejszymi, zdaniem Brillego, tekstami-przewodnikami, 

również literackimi, po Włoszech99. Warto nadmienić, że jest to kolejna książka badacza na ten 

temat, a jego prace były tłumaczone na inne języki, funkcjonują także w polskim obiegu 

naukowym100.  

Książka Golo Maurera pt. Italien als Erlebnis und Vorstellung. Landschaftswahrnehmung 

deutscher Künstler und Reisender 1760-1870, wydana w 2015 roku, to bodaj najnowsza 

monografia wybranego zjawiska związanego w artystyczną podróżą do Włoch101. Maurer 

bada problem włoskiego pejzażu, bazując na pracach niemieckich malarzy oraz podróżników. 

Ta obszerna praca łączy więc w sobie rozważania na temat malarstwa (czy też rysunków 

artystów) oraz piśmiennictwa. Kluczowym pojęciem pozostaje u Maurera wizualność Włoch 

(die Visualität), która zachodzi w procesie pomiędzy przeżyciem/doświadczeniem (das 

Erlebnis) oraz przedstawieniem (die Vorstellung). Stąd też książka ta w mniejszym stopniu 

                                                      
98 Brilli 2014. Warte odnotowania są rozdziały: Gli itinerari storici, le capitali e le città rituali, 

poświęcony najważniejszym miastom i miejscom – Turynowi, Genui, Florencji, Rzymowi, Neapolowi, 

Sycylii, Wenecji i Mediolanow (s. 167-227), oraz Percorsi alternativi: città storiche e richiami della natura,  

w którym szczególnym wątkiem, poza Kampanią Rzymską, są inne malownicze przestrzenie (s. 229-

270). 
99 Brilli 2014, s. 429-441. 
100 O Brillim, jako badaczu „podróży włoskiej” tak pisze Olga Płaszczewska: „[ujmuje on] to 

zjawisko w kategoriach mitu miejsca (Arkadia dla cudzoziemców) funkcjonującego w literaturze, jak  

i tworzy historię podróży, która stanowi rodzaj społecznego rytuału od średniowiecza – przez tradycję 

Grand Tour – po dzień dzisiejszy” (Płaszczewska 2010, s. 288). 
101 Maurer 2015. 
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dotyczy historii niemieckiego malarstwa pejzażowego powstałego we Włoszech, a raczej 

pewnego rodzaju przeżywania tego, co zobaczono, a następnie wizualizacji, czy to w tekście, 

czy na obrazie. 

Ze względu na to pojawia się u Maurera wątek szczególny dla kultury niemieckiej – 

traktowania Włoch jako substytutu Grecji, do której nie można było pojechać. Italia,  

a właściwie przeżycia związane z podróżą np. na Sycylię, stawały się zatem pars pro toto 

swoistego „odczuwania” całej starożytności czy śródziemnomorskości102.  

Praca ta, jeśli zestawimy ją z cytowanym już katalogiem I “Deutsch-Römerˮ. Il mito 

dell’Italia negli artisti tedeschi 1850-1900, dobrze pokazuje, jak wyglądało postrzeganie Włoch  

w kulturze niemieckiej przez blisko 150 lat – zwłaszcza, jeśli za kluczowy uznamy pejzaż, czy 

też jego przeżywanie, również pod względem symbolicznym. Książkę uzupełnia obszerna 

bibliografia, która jest szczególnie cenna dlatego, że zbiera szeroki wybór niemieckiego 

piśmiennictwa podróżniczego na temat Włoch103.  

Warto wspomnieć o jeszcze jednej pracy, która nie odnosi się do materiału wizualnego, 

ale stanowi punkt odniesienia w moich badaniach. Myślę tu o The Fatal Gift of Beauty. The Italies 

of British Travellers. An Annotated Anthology, wydanej w 1996 roku104. Stanowi ona nie tylko 

wybór 330 tekstów brytyjskich podróżników na przestrzeni wieków (rzecz jasna, także w XIX 

stuleciu), co daje szeroki pogląd na postrzeganie Włoch i przeżywanie podróży do tego kraju, 

ale jest także istotna pod względem precyzyjnego układu105. Zarysowano w niej konkretne 

problemy, jak np. percepcji poszczególnych włoskich miast, różnic religijnych pomiędzy 

Włochami a Brytyjczykami, czy samej podróży do Włoch. Zostaje w ten sposób, bazując na 

konkretnym materiale, stworzona siatka pojęciowo-problemowa, która pozwala poruszać się 

po podobnym zagadnieniu, np. malarzach polskich we Włoszech. 

Jak już wspominałem, dzięki przeglądowi zagranicznych prac badawczych, co jakiś 

czas powtarzanemu, było możliwe wysnucie następujących wniosków. Przede wszystkim, 

niemalże wszystkie te prace, jak i wiele innych, łączy wspólne przekonanie o ważnym dla 

kultury danego kraju „wątku włoskim”, który jest manifestowany na wiele sposobów. Innymi 

                                                      
102 Maurer 2015, część zatytułowana Die Landschaft der Griechen in Italien suchen (s. 145-220).  
103 Maurer 2015, s. 402-423. 
104 The Fatal Gift of Beauty 1996. 
105 The Fatal Gift of Beauty 1996, s. V-XVI. 
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słowy, choć badania są z reguły prowadzone w kluczu „narodowym”, to pomimo różnic łączy 

je wspólne (uniwersalne wręcz) założenie o Italii jako ważnym miejscu inspiracji.  

Ujęcia te, nazwijmy je narodowymi, choć nietracące szerszego tła, zawsze mają na 

względzie problemy (wątki) specyficzne i ważne dla nich samych. Stąd też Niemcy omawiają 

grupę Deutsche-Römer czy Italię jako substytut Grecji, Francuzi piszą o problemach 

politycznych pomiędzy Paryżem a Rzymem, co nie pozostało bez wpływu na kontakty 

artystyczne, zaś Brytyjczycy badają wpływy Dantego na prerafaelitów oraz różnice religijne 

pomiędzy protestantami a rzymskokatolickimi Włochami.  

Pod względem periodyzowania – dla całości zjawiska od II poł. XIX wieku w skali 

europejskiej – istotne okazuje się Il Risorgimento, zaś dla poszczególnych nacji daty powiązane  

z kierunkami artystycznymi lub wydarzeniami politycznymi, które zmieniały wzajemne 

relacje. Za punkt końcowy z reguły uchodzi wybuch I wojny światowej. Szczególną datą jest 

czas „około roku 1900”, czy też przełomu wieków, kiedy to ze względu na sprzężenie 

różnorodnych kierunków artystycznych następuje zagęszczenie dzieł, wątków i artystów.  

Jak również widać, ilość materiału, czyli malarzy podróżujących do Włoch oraz dzieł, 

które tam powstały, jest znaczna, żeby nie napisać – nieprzebrana. Wobec tej obfitości 

pojawiają się dwie strategie badawcze. Studia szczegółowe, czyli badanie jednego przypadku 

(malarza, kierunku lub ruchu artystycznego), albo próba ułożenia swoistej mozaiki (tematów, 

wątków), czasami bazując tylko na określonym gatunku (np. pejzaż). W tym pierwszym 

przypadku pojawiają się dwa sposoby, czyli albo traktowanie Italii jako inspiracji, przeżycia, 

albo badania „instytucjonalne”.  

Typ pierwszy jest jednak częściej spotykany, zwłaszcza, gdy praca dotyczy okresu po  

Il Risorgimento, ponieważ właśnie indywidualne doświadczenie artystyczne staje się ważne 

dla samego postrzegania Włoch. Zauważalne jest również swoiste przesunięcie punktu 

ciężkości – badania koncentrują się na motywach, symbolach, przemianach artystycznych,  

a mniej samych instytucjach. Można więc powiedzieć, że załamanie się rzymskiego 

środowiska artystycznego, choć oznaczało kres wielowiekowej tradycji kształcenia, czy 

określonych postaw artystycznych, otworzyło Italii drogę ku nowej roli w kulturze 

europejskiej. 

Pod względem materiału badawczego pejzaż (także traktowany symbolicznie, 

zwłaszcza w malarstwie) bywa uprzywilejowany, przy czym ostatnie opracowania opisują 
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także np. lud włoski jako samodzielny temat, czy też zajmują się fotografią. 

Najprawdopodobniej łączy się to z ogólną tendencją do wypełniania luk badawczych dla 

poszczególnych okresów, nacji czy gatunków (mediów) związanych z artystami 

zagranicznymi we Włoszech.  

Jeśli zaś chodzi o samą formę prac naukowych, to bardzo ciekawe są katalogi wystaw, 

ponieważ to one zbierają większą grupę dzieł (lub artystów), a więc dają przekrojowe pojęcie  

o problemie. Towarzyszące im teksty mają z reguły charakter syntezujący. Właściwie taka 

forma, koncentrująca się na poszczególnych obrazach czy fotografiach jako punkcie wyjścia, 

powoduje, że w gąszczu opinii można uchwycić konkret.  

Warto wspomnieć, że bardzo ważnym komponentem prac zagranicznych jest materiał 

ilustracyjny, w niektórych wypadkach nawet ważniejszy niż same teksty. Jeśli bowiem 

potraktować go jako w miarę spójną reprezentację tego, jak poszczególny malarz lub grupa 

artystów danej narodowości czy kierunku przedstawiała Włochy albo poszczególne motywy, 

to od razu mamy do czynienia z odpowiednio przygotowanym materiałem do badań 

porównawczych.  

Natomiast zestawienie badań polskich i europejskich pozwala zauważyć kilka kwestii. 

Przede wszystkim polskie i zagraniczne prace reprezentują te same dwa typy („włoskie 

doświadczenie” vs. „opis instytucjonalny”), przy czym tych pierwszych, zwłaszcza dla okresu 

po 1861 roku, jest więcej. Co ciekawe, pomimo badania różnych gatunków malarskich lub 

kierunków, to doświadczenie indywidualnego malarza oraz korpus jego prac okazuje się 

najważniejszy dla rozważań badaczy. Oczywiście zakres czasowy, czy też daty graniczne, są 

wspólne, zarówno w przypadku badań polskich, jak i zagranicznych.  

To, czego brakuje w polskich badaniach, to całościowego opracowania dla lat 1861-

1914, które ukazywałoby różnorodność prac powstałych we Włoszech po Il Risorgimento. 

Pomimo kilku wcześniejszych ujęć poświęconych temu zagadnieniu (np. motywy w okresie 

Młodej Polski czy też „sztuki ok. roku 1900” są przebadane w wystarczającym stopniu), 

pozostaje ono nieopracowane. Na tym tle zrozumiałe są także inne braki – prace poświęcone 

poszczególnym gatunkom czy też mediom, jak np. scenom z ludem włoskim czy samej 

fotografii. Luki te należałoby wypełnić, zaczynając, wzorem badań niemieckich, od wystaw 

poświęconych tym zagadnieniom.  
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Szacowana skala zjawiska oraz prawdopodobny korpus dzieł 

Na tamtym etapie moich prac, wobec rysujących się wniosków, które wynikały ze 

stanu badań, potrzebne stało się znalezienie wyraźnego klucza do zbierania materiału, czy też 

w miarę prostej zasady jego organizacji. Spowodowało to, że skupiono się na skompletowaniu 

jak najszerszej listy malarzy wraz z wykazem ich najważniejszych prac poświęconych 

Włochom. Wnioski były następujące.  

Niemalże na każdym kroku napotykano na polskich artystów we Włoszech, zaś Italia, 

jako miejsce, jako pojęcie, jako źródło inspiracji, okazała się bardzo ważna – często 

występowała jako istotny temat w twórczości poszczególnych malarzy. Wraz  

z gromadzeniem kolejnych partii materiału, okazało się, że ze względu na powszechność 

zjawiska wspomniana lista artystów będzie bardzo obszerna106. Do jej tworzenia posłużono 

się zasadniczo Słownikiem artystów polskich, najlepszym bodaj źródłem w tym przypadku107. 

O skali zjawiska może świadczyć przykład – tylko dla samej litery „K”, czyli jednej  

z popularniejszych dla polskich nazwisk, Słownik artystów polskich notuje blisko 55 artystów  

i artystek, którzy w tym czasie byli we Włoszech, studiowali tam lub tworzyli inspirowane 

Włochami prace108. Inny przykład, czyli litera „M” (też często spotykana jako inicjał polskiego 

nazwiska) – 47 nazwisk artystów109.  

                                                      
106 Przypomnijmy, że Piotr Kopszak również starał się stworzyć podobną listę, o czym pisałem 

już wyżej. Na marginesie trzeba też poruszyć jeszcze inny problem – czy przy tego typu badaniach brać 

pod uwagę twórczość amatorów, np. arystokratów lub literatów również szkicujących/malujących 

wówczas we Włoszech, dokąd udawali się w podróż? To oczywiście wywołuje pytanie, kogo można 

(nie)uznawać za artystę, dlatego przyjęto, że argumentem będzie tutaj odnotowanie w Słowniku artystów 

polskich. 
107 Początkowo Słownik… służył do tworzenia listy polskich artystów we Włoszech, ale jak już 

wiemy, na pewnym etapie badań przestało to być szczególnie ważne. Wtedy, jeśli natrafiono w innych 

opracowaniach źródeł na artystę, który pokazywał inspirowane Włochami prace, np. na wystawie  

w Krakowie, czy też taką pracę reprodukowało czasopismo, to wtedy za pomocą Słownika… można 

było ustalić, jak wyglądały, przynajmniej w zarysie, zainteresowania Włochami tego malarza – np. czy 

był we Włoszech albo czy polskie muzea mają jego inne prace inspirowane Włochami. Kolejne tomy 

Słownika… cytuję jako „SAP” wraz z numerem tomu. 
108 Tomy: trzeci i czwarty (SAP III i SAP IV). Co więcej, jest to liczba szacunkowa, ponieważ np. 

biogram Wojciecha Kossaka (Kubaszewska 1986) nie odnotowuje jego pobytu we Włoszech, czy też 

prac inspirowanych tym krajem, ale w opracowaniu Grajewskiego udało się znaleźć co najmniej trzy 

takie prace – Dziewczyna z wyspy Chioggi koło Wenecji, Młoda przekupka pod Wenecją, Ulica w Wenecji 

(Grajewski 1972, s. 129, 130, 131). Będę je omawiał w dalszej części pracy. 
109 Tom piąty (SAP V).  
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Pojawiło się również pytanie, teraz wydające się zgoła retoryczne, jaki byłby sens  

w opisaniu wszystkich tych wyjazdów polskich artystów do Włoch. Jaki byłby z tego pożytek 

poznawczy? Wobec tych obserwacji uznano, że przy takiej liczbie stworzenie kompletnej listy 

malarzy po prostu nie będzie możliwe i sensowne, podobnie jak omówienie znaczenia 

włoskiej tematyki na tle twórczości poszczególnego z nich, co wymagałoby odpowiedniej 

znajomości działalności artystycznej każdego z nich110.  

Jednocześnie sama włoska tematyka jawiła się, coraz bardziej, jako niezwykle ważna 

dla ówczesnej sztuki polskiej, a więc zasługująca na opis. Zasadne stało się więc pytanie – co 

powinno być materiałem, na bazie którego będę omawiał to zagadnienie? 

Co więcej, sam ogląd prac (obrazów i grafiki artystycznej) oraz kontekstów, w których 

były one osadzone, wskazywał, że włoska tematyka już sama w sobie jest bogata i różnorodna. 

Dlatego też pomimo cech indywidualnych każdego z artystów, czy też jego powiązań  

z poszczególnymi kierunkami artystycznymi panującymi w tym czasie, można wskazać 

pomiędzy nimi podobieństwa czy odwołania do zakorzenionych już w kulturze tradycji  

i konwencji. To również okazało się ciekawą kwestią badawczą.  

                                                      
110 Warto wspomnieć, że poza licznymi typowymi, wręcz schematycznymi, przykładami 

(przede wszystkim: wyjazd do Włoch jako „podróż artystyczna” czy studia w tym kraju) wśród tych 

historii możemy znaleźć przypadki, gdy podróż do Italii okazała się szczególnie ważna dla rozpoczęcia 

twórczości artystycznej. Tak pisała Jolanta Polanowska o Pawle Merwarcie – „raniony w pojedynku, 

dla rekonwalescencji odbył podróż do Włoch, która wpłynęła na decyzję poświęcenia się sztuce” 

(Polanowska 1993, s. 489).  

Poza zasadniczo pozytywnymi historiami, które zdecydowanie przeważają, znajdziemy 

również takie, które są niewymownie przykre i na swój sposób poruszające.  

Jan Wiktor Greim (Grejm), ur. 1860, to przykład artysty ogromnie pragnącego wyjechać do 

Włoch, który nigdy się nie spełnił tego marzenia. Jak pisze Michał Domański, „malował wiele; chciał 

zdobyć wielki złoty medal, by zapewnić sobie sześcioletnie stypendium na wyjazd do Rzymu w celu 

dopełnienia wykształcenia. […] W lutym 1886, wyczerpany intensywną pracą i trawiony gruźlicą, 

powrócił do Kamieńca, gdzie spędził ostatnie miesiące życia” (Domański 1975, s. 468).  

Natomiast Ferdynand Dienheim Chotomski był we Włoszech, ale poza rozwijaniem swoich 

zdolności artystycznych, wziął także udział w Wyprawie Tysiąca. Niestety, jego włoska podróż 

zakończyła się tragicznie. Jak pisze Aleksandra Melbechowska-Luty, Chotomski „w 1860 wyjechał do 

Włoch, gdzie przebywał do 1870. Walczył ochotniczo w kampanii sycylijsko-neapolitańskiej pod 

dowództwem G. Garibaldiego. We Włoszech wykonał atlas paleograficzny, ofiarowany Wiktorowi 

Emanuelowi. W drodze powrotnej do kraju, okradziony w Austrii ze zbiorów i rękopisów, zapadł na 

chorobę umysłową. Ostatnie 10 lat życia spędził pod opieką synów” (Melbechowska-Luty 1971, s. 335-

336). 
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Zdecydowano się wtedy na pewnego rodzaju „przeniesienie środka ciężkości” badań  

z samych artystów we Włoszech na „Włochy” jako temat, czyli na skupienie się na pracach, 

które ukazywały Italię. Odchodząc od koncepcji śledzenia losów poszczególnych artystów  

w kontekście ich twórczości, jako wątku przewodniego, postanowiłem zatem skoncentrować 

się na samych dziełach – na zasadzie „niech przemówią obrazy”. Interesowały mnie zatem nie 

tyle same pobyty we Włoszech, choć oczywiście kontekstowo ważne, ale ich rezultaty. Innymi 

słowy, głównym materiałem stali się nie artyści, ale dzieła – ich tematyka, uwikłania 

genologiczne, kulturowe czy artystyczne. 

Dzięki przeszukaniu katalogów muzealnych (także online) i opracowanych zbiorów 

prywatnym oraz kwerendom udało się ustalić grupę dzieł inspirowanych Włochami111. 

Zostały one następnie wstępnie skatalogowane. Udało się znaleźć w sumie około 65 artystów 

oraz 224 prac. W przypadku 59 dzieł Włosi są postaciami tytułowymi bądź bohaterami 

istotnymi dla danej sceny. Dodać do tego należy cztery zaginione prace z Katalogu Polskich 

Strat Wojennych, które są znane z reprodukcji112 

 Liczby te, choć oczywiście niepełne, dają pewne pojęcie, o jakiej skali zagadnienia 

możemy mówić. Ponadto już wówczas założono, że społeczny kontekst odbioru tych prac 

                                                      
111 Jest ich znaczna liczba, będę z nich korzystać przy omawianiu poszczególnych prac, więc 

tutaj podaję tylko kilka przykładów: MNK 1997, MNK 2002, MNP 2005, MNWr 2013, MŚK 2009, MŚO 

1999. 

Warto zauważyć trwającą w ostatnich latach digitalizację zbiorów polskich muzeów. Dzięki 

temu spora liczba dzieł jest dostępna w Internecie wraz dobrej jakości reprodukcjach. Jako najlepszy 

przykład można wskazać Cyfrowe Zbiory MNW – http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion. Niestety nie 

wszystkie instytucje mają skatalogowane zbiory, dlatego badania te uzupełniano zapytaniami 

kwerendowymi do poszczególnych polskich muzeów, co również przyniosło kilkanaście nowych 

przykładów.  

W przypadku zbiorów prywatnych za podstawowe opracowanie uznano pracę Malarstwo 

polskie w zbiorach prywatnych. Nieznane dzieła wybitnych polskich artystów XIX wieku (Charazińska, Micke-

Broniarek, Tyczyńska 1995). Oczywiści dodatkową kwestią pozostają katalogi polskich domów 

aukcyjnych, których pobieżna kwerenda (przede wszystkim za pomocą wyszukiwarek na stronach 

poszczególnych domów aukcyjnych oraz po indeksach artystów) wskazała ok. 200 prac inspirowanych 

Włochami, w tym ok. 40 prac z postaciami włoskimi, które również zostały wstępnie skatalogowane. 

Ponieważ każde z tych dzieł stanowi osobny przypadek, to problematycznym pozostaje kwestia 

definitywnej autentyczności i prawidłowej atrybucji ich wszystkich. Stąd też w niniejszej pracy 

zdecydowano się omówić jedynie te, co do których istnieje wystarczająca ilość wiarygodnych danych 

pozwalających na rozstrzygnięcie kwestii autentyczności i autorstwa. Rzecz jasna, kolejnym obszarem 

badań byłyby systematyczne poszukiwania w zagranicznych domach aukcyjnych, przy czym obecnie 

tego typu działanie musi zostać odłożone na przyszłość. 
112 KPSW 1992. 
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będzie jednym z ważniejszych elementów interpretacji. Innymi słowy, nie tylko „co 

malowano”, ale „jak było to odbierane” przez publiczność, co nie pozostawało bez wpływu 

na kształtowanie się konwencji ujmowania tej tematyki. Chodziło więc o ustalenie, jakie 

obrazy, bardzo konkretnie, były pokazywane, a więc znane, czyli miały wpływ na 

kształtowanie się ówczesnego postrzegania Włoch.  

Uznano, że kolekcje muzealne to niewystarczająca podstawa do dalszych badań  

i trzeba poszukać większej liczby przykładów, przede wszystkim w źródłach, które 

poświadczały, że dana praca była w obiegu – np. została pokazana publiczności lub jej 

reprodukcja znalazła się w czasopiśmie.  

Dlatego pominięto również problem szkicowników artystycznych czy rysunków 

wykonywanych podczas podróży do Włoch, które – choć w niektórych przypadkach 

interesujące artystycznie – z naszego punktu widzenia stanowiły po prostu materiał 

przygotowawczy113. 

Najważniejszym etapem stała się więc uważna, „linijka po linijce”, lektura opracowań 

tekstów źródłowych, takich jak prace Emanuela Swieykowskiego, Magdaleny Płażewskiej, 

Joanny Wiercińskiej i Ludwika Grajewskiego114 – wraz z jednoczesnym wypisywaniem 

wszystkich możliwych tytułów prac, które tematycznie mogły być związane z Włochami. 

Podobne badania przeprowadzono w przypadku Polskiej bibliografii sztuki 1801-1944115. 

                                                      
113 Będę z nich korzystał w niektórych przypadkach przy omawianiu poszczególnych dzieł.  
114 Swieykowski 1905, Płażewska 1966, Wiercińska 1969, Grajewski 1972. 

Otwartą kwestią pozostają wystawy w innych miastach, takich jak Poznań, Lwów czy Wilno.  

W przypadku Poznania tamtejsze Towarzystwo Sztuk Pięknych zakończyło swoją działalność w 1862 

roku (Warkoczewska 1991, s. 5). Na marginesie można dodać, że na wystawach organizowanych przez 

tę instytucję pokazywano prace o włoskiej tematyce, nie tylko malarzy polskich (por. Warkoczewska, 

passim), przy czym wyłączamy je z naszych badań ze względu na zakres czasowy naszej pracy. 

Natomiast z informacji przekazanych mi przez Prof. Jerzego Malinowskiego (za co mu uprzejmie 

dziękuję), wynika, że materiały Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych zostały 

opracowane, ale do tej pory praca ta nie została wydana. 

Miałem także na względzie cytowane już prace Bołoza-Antoniewicza, Mycielskiego czy 

Piątkowskiego (a więc opracowania towarzyszące wystawom), przy czym prace Wiercińskiej oraz 

Grajewskiego były o wiele szersze, bo pokazywały to zjawisko na przestrzeni lat.  
115 Posłużono się indeksami osobowym i topograficzno-rzeczowym (PBS1975, s. 289-340, 344-

355 i PBS 1976, s. 407-469, 474-483), żeby znaleźć jeszcze inne przykłady prac, nienotowane  

w pozostałych źródłach. Niestety, bez rezultatów. Dzięki tej pracy było jednak możliwe szybkie 

odnajdywanie artykułów z ówczesnej prasy poświęconych danemu artyście czy dziełu. Trzeba jednak 

nadmienić, bez czynienia zresztą z tego zarzutu, że Polska bibliografia sztuki jest niestety niekompletna. 

Przykładem, dosłownie pierwszym, mogą być dwa artykuły o pracy Magdaleny Butowtt-
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Następnie, jeśli było to możliwe, dodatkowo sprawdzono indeksy tych opracowań – 

pod względem topograficznym (włoskie miejscowości) oraz osobowym (Włosi czy też 

włoskobrzmiące nazwiska)116.  

W tak prowadzonych badaniach nie chodziło, rzecz jasna, o ustalenie dokładnej  

i ostatecznej liczby prac o włoskiej tematyce, bo to raczej nigdy nie będzie możliwe. Co więcej, 

poniższych liczb nie można ze sobą sumować, ponieważ występują tutaj czasami te same 

nazwiska artystów czy dzieła. Wynika to przede wszystkim z braku szczegółowych tytułów 

(przy takich samych powtarzalnych motywach) czy podanych wymiarów prac, ale i również 

pokazywania przez twórców tych samych dzieł na kilku wystawach (kilkukrotnie ta sama 

instytucja wystawiennicza na przestrzeni lat lub te same prace w zbliżonym czasie w różnych 

miejscach).  

Kwestią, która budziła natomiast zainteresowanie, było ustalenie i zmierzenie skali – 

zarówno jako zjawiska samego w sobie, jak i na tle innych występujących wówczas w sztuce 

polskiej, a także próba utworzenia w miarę reprezentatywnego wypisu prac i artystów 

inspirujących się wówczas Włochami. Niektóre z tych prac były pokazywane kilkukrotnie – 

liczyłem je tylko raz, jeśli było to możliwe, np. ze względu na jednoznaczność tytułu. Wyniki 

prezentują się następująco. 

Emanuel Swieykowski w pracy Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych  

w Krakowie 1854-1904 wymienia 97 artystów inspirujących się Włochami, 279 prac  

o Włoszech w tym 89, w których włoskie postaci są istotne lub tytułowe117. Można dodać, że 

byli też artyści, którzy pokazywali znaczną liczbę prac o włoskiej tematyce, np. Stanisław 

Tondos – 22 dzieła118. Trzeba jednak wspomnieć, że opracowanie Swieykowskiego obejmuje 

okres tylko do 1904 roku. Autor zestawił również dane w tabeli za lata 1854-1892 – na jej 

                                                      
Andrzejkowicz – piszę o nich szerzej w rozdziale poświęconym wizerunkowi renesansowych Włochów 

w polskim malarstwie. 
116 Dodać należy, że prace Wiercińskiej i Grajewskiego, ze względu na ich obszerność, a więc  

i ważność, zdecydowano się przeglądnąć dwukrotnie, żeby mieć pewność, że żadna z prac nie została 

pominięta. 
117 Swieykowski 1905, passim. 
118 Swieykowski 1905, s. 166-168. 
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podstawie (tylko za okres 1861-1892) można stwierdzić, że wystawiono wówczas 7 116 

wszystkich prac, w tym 279 z włoską tematyką, czyli stanowiły one ok. 4% ogółu119. 

Magdalena Płażewska w swoim artykule Warszawski Salon Aleksandra Krywulta 

(1880-1906) doliczyła się 66 artystów inspirujących się Włochami, 309 prac o Włoszech,  

w tym 85, w których włoskie postaci są istotne lub tytułowe120. Trzeba jednak dodać, że dane 

te dotyczą jedynie lat 1880-1906.  

Janina Wiercińska w swoim opracowaniu Katalog prac wystawionych  

w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914 wymienia 147 

artystów inspirujących się Włochami, 945 prac o Włoszech, w tym 244, w których włoskie 

postaci są istotne lub tytułowe121. Artyści, którzy pokazali znaczną liczbę prac o włoskiej 

tematyce, to Karol Miller (117 włoskich prac, w tym 52 przedstawiających Włochów), Edward 

Okuń (145 prac, w tym 13, na których na pewno są postaci włoskie) i Marian Trzebiński (59 

włoskich prac, w tym 8 z włoskimi postaciami)122. 

Ludwik Grajewski w swojej pracy Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich 

XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.) podaje 95 artystów inspirujących się Włochami, 282 prac  

o Włoszech (nie liczyłem prac pokazywanych więcej niż raz w różnych czasopismach), w tym 

154, w których włoskie postaci są istotne lub tytułowe123. Do większości z nich (pomijając ok. 

30) udało się dotrzeć i wstępnie je skatalogować dzięki zasobom bibliotek cyfrowych124. Wykaz 

Grajewskiego indeksuje 19 596 ilustracji, a więc 282 „włoskich” prac stanowiłoby ok. 1,4% 

wszystkich pokazanych w polskich czasopismach.  

Warto wspomnieć, że w badaniach nad omawianymi wyżej opracowaniami 

źródłowymi napotkano na trudność, jaką była niejednoznaczność tytułów. Z jednej strony 

                                                      
119 Swieykowski 1905, s. XCII. 
120 Płażewska 1966, passim. 
121 Wiercińska 1969, passim w rozdziale Część I – Prace artystów polskich, s. 1-437. Niestety 

badaczka, o ile się nie mylę, nie podała np. liczby wszystkich wystawionych prac, co uniemożliwia 

procentowe oszacowanie skali, jak w przypadku pracy Swieykowskiego. 
122 Wiercińska 1969, s. 233-236, 255-257, 387-389. 
123 Grajewski 1972, passim. Podobną metodę, czyli posługiwaniem się opracowaniem 

Grajewskiego jako w miarę kompletnym wykazem ilustracji polskich artystów opublikowanych  

w czasopismach, zastosował ostatnio np. Michał Haake (por. Haake 2015, s. 60). 
124 Na marginesie można dodać, że dzięki działaniom polskich bibliotek, kolejne partie 

czasopism są ciągle digitalizowane, więc tylko kwestią czasu pozostaje dotarcie do brakujących 

ilustracji w dobrej jakości. 
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niektóre z prac, choć przedstawiały włoskich bohaterów, nie nosiły tytułów, który mógłby na 

to naprowadzać. Przykładem jest praca Aleksandra Gierymskiego, która przedstawia włoską 

kobietę, ale nosi tytuł Studium125. Inny przykład – obraz Teodora Axentowicza Przy studni, 

również reprodukowany jako ilustracja w czasopiśmie, który przedstawia scenę dziejącą przy 

studni, ale w Wenecji. Z drugiej strony mamy do czynienia z przykładami, które nie 

przedstawiają włoskiej sceny, ale odwołują się do włoskiego tytułu, np. Dolce farniente czy 

Idylla (Sielanka). Stąd też zdaję sobie sprawę, że powyższe dane są niepełne.  

Warto także wspomnieć o artystach obcych. Choć w naszej pracy skupiamy się na 

malarzach polskich, to prace artystów obcych, na których przedstawiono Włochy i Włochów 

(czy to pokazywane na wystawach, czy reprodukowane w czasopismach, czasami także  

z interesującym opisem) w naturalny sposób tworzyły wówczas wizualny kontekst dla prac 

polskich126. Sprawa jest jednak skomplikowana, bo choć Joanna Wiercińska podaje 30 artystów 

obcych inspirujących się Włochami, których 62 prace (w tym 13, w których włoskie postaci są 

istotne lub tytułowe) zostało pokazanych w warszawskiej Zachęcie, to w opracowaniu 

Grajewskiego zasadniczo nie znajdziemy podobnej informacji127. Właśnie z powodu braku 

odpowiednich źródeł postanowiłem nie zajmować się systematycznie tą tematyką, która 

niewątpliwie zasługuje na osobne opracowanie. Warto jednak wspomnieć, że starano się tę 

wiedzę w miarę uzupełnić. Jeśli chodzi o dzieła malarskie, to myślę tu oczywiście  

o kwerendach w zagranicznych instytucjach badawczych, zaś w przypadku Grajewskiego 

posłużono się dostępnymi bibliografiami zawartości czasopism. Niestety prace te obejmują 

tylko wybrane okresy dla poszczególnych periodyków128. Innym sposobem na znalezienie 

                                                      
125 Zarówno tą pracę, jak i pozostałymi wymienionymi niżej dziełami, zajmuję się w dalszym 

ciągu rozprawy, dlatego pomijam tutaj odnośniki bibliograficzne. 
126 O zasadach recepcji artystów obcych na łamach „Tygodnika Illustrowanego”, bazując na 

najważniejszych przykładach – por. Okoń 2002a.  
127 Wiercińska 1969, passim w rozdziale Część II – prace artystów obcych, s. 439-483. 
128 Dla „Kłosów”, za okres VII 1865 – VII 1875 (Glücksberg 1876). Dla „Tygodnika 

Illustrowanego” za lata 1859-1875 (Estreicher 1877) i 1890-1899 (Bąbiak 2015). Sprawdzono także 

opracowanie Estreichera dotyczące „Biblioteki Warszawskiej” za lata 1841-1890 (Estreicher 1875, 

Estreicher 1891). Czasopismo to nie było ilustrowane, ale pojawiają się w nim omówienia obrazów czy 

teksty o Włoszech. 

Dla przykładu, w opracowaniu Glücksberga udało się znaleźć 15 tego typu prac (Glücksberg 

1876, passim); u Bąbiaka 13 (Bąbiak 2015, passim) – przy czym w każdym z tych przypadków są to tylko 

artyści wymienieni z nazwiska i dzieła bez wątpienia o włoskiej tematyce, zaś same spisy obejmują po 

wybranej dekadzie wydawania poszczególnego czasopisma.  
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tego typu przykładów były poszukiwania za pomocą narzędzi wyszukiwania w bibliotekach 

cyfrowych.  

Dodać można, że dzięki tym metodom (lektura spisów zawartości czasopism oraz 

narzędzia bibliotek cyfrowych), udało się w naturalny sposób znaleźć teksty i wzmianki 

poświęcone Włochom w przeróżnych czasopismach, co jest równie ważne129. Dla przykładu 

                                                      
Można też zauważyć, że brak całościowych wykazów (spisów) zawartości czasopism jest 

poważną barierą w prowadzeniu badań, co jest zauważane przez badaczy niemalże na każdym kroku 

– np. Waldemar Okoń pisał tak o „Tygodniku Illustrowanym”: „Najdłużej publikowany  

i najpopularniejszy polski tygodnik ilustrowany nie doczekał się dotąd osobnej monografii. Wynika to 

niewątpliwie z ogromu materiału, który należałoby przebadać – dziesiątków tysięcy stron i tysięcy 

ilustracji wypełniających blisko osiemdziesiąt roczników pisma. Nie sama objętość tygodnika stoi tu 

jednak na przeszkodzie, ale zapewne fakt, iż nigdy nie był on organem nowej sztuki i nowych 

estetycznych sądów, co stanowiło wystarczający powód, aby czasy i ludzie preferujący awangardę nie 

byli zbytnio zainteresowani. »Tygodnik« bowiem to kolejny przykład na »długie trwanie« zrodzonych 

bardzo wcześnie poglądów na sztukę i historię, które w niezbyt zmienionej postaci mogły przetrwać 

przez dziesiątki lat, najwyraźniej odpowiadając konserwatywnie zorientowanej, czytającej pismo 

publiczności” (Okoń 2002a, s. 63).  

Podobny problem poruszyła ostatnio Alicja Kędziora w swojej pracy Ikonografia teatralna 

„Tygodnika Illustrowanego” (1859-1939), pisząc: „jednakże największe wyzwanie, większe od 

przytłaczającej, ale i przez to fascynującej, liczby ilustracji teatralnych Tygodnika oraz kłopotów ze 

zdefiniowaniem kluczowego pojęcia stanowi brak wzorców. […] Dzieje »Tygodnika Illustrowanego« 

nie doczekały się jak dotąd monografii, opracowania cząstkowe traktują o poszczególnych aspektach 

periodyku, zwłaszcza zakresu tematycznego i ideowego poruszanego na jego łamach, a także okresów 

działalności” (Kędziora 2018a, s. 13). Co ważne, badaczka następnie podaje wypis bodajże wszystkich 

tych opracowań cząstkowych (Kędziora 2018a, s. 13-14).  

Co ciekawe, problem ten sygnalizował już w roku 1875 (!) Karol Estreicher, pisząc w pierwszych 

akapitach swojego opracowania zawartości „Biblioteki Warszawskiej”: „Korzystanie z czasopism 

polskich jest nader utrudnionym z powodu, że te bądź nie drukują spisu przedmiotów, bądź 

poprzestają na ogłaszaniu spisów rocznych lub półrocznych. Jeżeli więc pismo jakie doczeka się 

dosiątką [dziesięciu] lat lub więcej istnienia swego, poszukiwania przedmiotów w pismach tych 

zawartych, niemal jest niemożliwym choćby tylko z tego powodu, że rzadko gdzie dochowują się 

komplety serii roczników. […]  

Tym więcej mają obowiązek dawania spisów z pewnego okresu, te pisma, które pochłonęły 

ogrom materiału literackiego. Co mieszczą w sobie »Tygodnik Illustrowany« i »Kłosy«, o tym prawie 

nikt nie wie. Wiedziałby zaś każdy, gdyby z każdego lat dziesiątka lub częściej, wychodziły spisy 

dokładne” (Estreicher 1875, s. 1). 
129 Tematyka włoska na łamach polskich czasopism nie została do tej pory całościowo 

opracowana. Spośród opracowań częściowych należy wspomnieć książkę Moniki Gurgul Echa włoskie 

w prasie polskiej (1860-1939). Szkice bibliograficzne, która jednakże, jak pisze sama autorka, dotyczyła 

przede wszystkim polskich tłumaczeń i recepcji włoskiej poezji i dramatu (por. Gurgul 2006, zwłaszcza 

s. 5-6). Warto także wspomnieć, że liczba reprodukcji prac ówczesnych włoskich artystów, które niejako 

przy okazji udało się znaleźć, podobnie jak tekstów o nich, to już temat na osobne studium.  
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na podstawie opracowania Grzegorza Bąbiaka udało się znaleźć ok. 55 artykułów dotyczących 

Włoch – jest to liczba, przypomnijmy, tylko dla jednego dziesięciolecia i jednego czasopisma130. 

Wróćmy jednak do omówienia badań wspomnianych opracowań źródeł. 

Poszukiwanie „włoskich” prac dało jeszcze jeden rezultat – całościowy przegląd pozwolił, 

choćby tylko wstępnie, na porównanie, jak Włosi prezentują się na tle innych grup 

narodowościowych czy etnicznych. Innymi słowy, udało się zauważyć, jakie narodowości  

i związane z nimi miejsca były wówczas przedstawiane. Co warte podkreślenia, badania 

bazujące na książce Grajewskiego były szczególne cenne, bo nie tylko znacznie rozszerzyły 

zakres materiału o prace publikowane jedynie w prasie, a także, co jest zresztą oczywistością 

w przypadku badań nad sztuką XIX wieku w Polsce, pozwoliły znaleźć reprodukcje dzieł 

pokazywanych na ówczesnych wystawach, których los jest dzisiaj nie znany131.  

Należy jeszcze raz podkreślić, że powyższe wyniki zapewne nie są kompletne, tj. dzieła 

te nie są wszystkimi obrazami Włoch, które wówczas powstały. Bez wątpienia mogą pojawić 

się inne (np. odnotowane u Wiercińskiej, ale których los pozostaje nieznany, czy niewzięte 

pod uwagę w danym spisie, albo też źle zidentyfikowane na podstawie mylnego tytułu), ale 

zebrana do tej pory liczba pozwala stworzyć reprezentatywną kolekcję, czy też raczej zbiór 

będący solidną podstawą do omówienia zjawiska.  

 

Obserwacje i wnioski wstępne 

Wnioski z prowadzonych badań były następujące. Przede wszystkim pośród 

przeróżnych miejsc, w których tworzyli polscy artyści, Włochy zajmowały miejsce absolutnie 

szczególne, zaś Włosi są najprawdopodobniej nie tylko najczęściej malowaną nie-polską grupą 

etniczną, ale również najbardziej fascynującym Innym, który inspirował polskich artystów  

w tym czasie. Obserwacje te potwierdziły wcześniejsze hipotezy badawcze – czyli  

o specjalnym znaczeniu Italii jako miejscu inspiracji, znacznej liczbie prac artystycznych, które 

dzięki temu powstały, oraz powszechności, czy też popularności, pewnych motywów.  

                                                      
130 Bąbiak 2015, passim. Można dodać, że w tym opracowaniu udało się znaleźć też ok. 40 

wizerunków różnych włoskich postaci, zarówno tych dziewiętnastowiecznych, jak i historycznych. 

Zdecydowana większość z nich (jako nienotowana u Grajewskiego) to zapewne prace artystów obcych.  
131 Każdą z tego typu sytuacji będę omawiał w dalszym toku pracy. 
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Ponadto zauważono, że z jednej strony niektóre nazwiska artystów powtarzają się 

dosyć często, dzięki czemu wiadomo, którzy z nich byli szczególnie zainteresowani Italią, zaś 

z drugiej – występuje szereg twórców, których prace o włoskiej tematyce są pojedyncze. 

Prowadzi to do wniosku, że zjawisko zainteresowanie Włochami było wręcz masowe oraz 

przenikało przeróżne kierunki sztuki polskiej w latach 1861-1914. Co więcej, przegląd różnych 

opracowań źródeł pokazał, że prace te występowały w obiegu wystawienniczym oraz 

czasopiśmienniczym jako ilustracje.  

W tym miejscu warto wspomnieć, że – ujmując rzecz statystycznie – przedstawienia 

Włochów można było częściej zobaczyć w prasie ilustrowanej niż w salach wystawienniczych.  

W przypadku prasy prace przedstawiające Włochów stanowią 54% wszystkich 

pokazywanych ilustracji dotyczących Włoch, zaś w pozostałych opracowaniach: 32% dla 

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 28% dla Salonu Krywulta oraz 26% 

dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Wyliczenia te są potwierdzeniem 

wcześniejszych obserwacji, że czasopisma są nie tylko miejscem, w którym reprodukowano 

dzieła polskich malarzy, ale medium o znaczeniu o wiele większym dla naszych badań.  

Równolegle trwała lektura tekstów z epoki poświęconych Włochom, nie tylko 

artykułów towarzyszących ilustracjom w czasopismach, ale i np. wspomnień z podróży 

włoskiej. Utwierdziła mnie ona w przekonaniu, że to właśnie piśmiennictwo będzie 

najważniejszym kontekstem i punktem odniesienia dla włoskich prac polskich artystów.  

Oczywiście te wstępne wnioski były również konfrontowane z przeróżnymi 

opracowaniami, przede wszystkim tymi omówionymi w stanie badań. Dzięki temu udało się 

także potwierdzić najważniejszą hipotezę – wcześniejsze opracowania naukowe, pomimo 

kilku ujęć w niewystarczającym stopniu opisują i intepretują to ważne i złożone zagadnienie 

(zjawisko). Wymaga ono przede wszystkim przeniesienia „badawczego środka ciężkości”  

z opisów włoskich wyjazdów polskich artystów na refleksję na temat klasyfikacji i sensu dzieł, 

które wówczas powstały, a następnie osobnej monografii na ten temat.  
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III. Dlaczego sami Włosi? 

 

Do tej pory, omawiając założenia mojej pracy, pisałem zarówno o artystach we 

Włoszech, jak i o ich pracach inspirowanych tą tematyką, ale też wspominałem o dziełach, na 

których to Włosi (jako postaci, bohaterowie) byli najważniejsi. Rosnąca liczba nie tylko 

przykładów, lecz także możliwych kontekstów i ujęć, zaczęła powodować, że niniejszej pracy 

groziłoby nadmierne rozrośnięcie, co skutkowałoby jej powierzchownym i przyczynkarskim 

charakterem.  

Wojciech Michera swoją książkę poświęconą jednemu z opowiadań Stanisława Lema 

zaczyna w następujący sposób: „bogactwo materiału badawczego rozleniwia, zachęca do 

stosowania ekstensywnych, mało wrażliwych na szczegóły metod. Dlatego imponowały mi 

zawsze te dziedziny – jak archeologia czy filologia – które ze staranności i pieczołowitości 

uczyniły swoją pierwszą zasadę: w naukach tych jedno drobne źródło – odłupek krzemienny 

albo kilka wersów u Homera, w Biblii czy na skrawku papirusu – potrafi uruchomić 

skomplikowane śledztwo, które za pomocą subtelnych procedur wydobywa z badanego 

materiału więcej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Od dawna więc chodziła mi po 

głowie myśl, że nawet w sytuacji, gdy dostatek materiałów do podobnego postępowania 

wcale nie zmusza, warto zachować przedmiotową powściągliwość i skupić cierpliwą uwagę 

na jednym raczej niż na wielu. Dlatego powstała ta książka, niemal w całości poświęcona 

jednemu średniej długości opowiadaniu”132.  

Na swój sposób cytat ten oddaje moje motywacje – chciałem uniknąć sytuacji, gdy 

nadmiar materiału badawczego spowoduje, że pośród jego omawiania umkną nam 

najważniejsze kwestie. Tak się na szczęście złożyło, że zarysowywana wówczas robocza 

struktura pracy pozwalała na wyodrębnienie tematu, który, jak się dalej przekonamy, 

pozwalał na zachowanie koherentności materiału badawczego oraz na głębszą refleksję nad 

nim.  

Podjąłem więc decyzję, że zawężę obszar badawczy i skupię się na tych 

przedstawieniach inspirowanych Włochami, na których to Włosi (postaci, osoby, 

bohaterowie) odgrywali największe znaczenie. Jeszcze bliższe przyjrzenie się tym obrazom 

                                                      
132 Michera 2010, s. 8. 
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pokazało, że to właśnie oni, pośród wszystkich inspirowanych Italią przedstawień, są 

najbardziej istotni z poznawczego punktu widzenia. To Włosi bardzo często są głównymi 

nośnikami znaczeniowymi obrazów, występują w przeróżnych kontekstach – od typów po 

sceny rodzajowe. Analizując te prace, można zauważyć, że nie tylko przedstawiają one 

Włochy i ich mieszkańców, ale również wielorakie opinie na temat Włochów.  

Co więcej, jak się okazało, wątek ten w dużej mierze zbiera w sobie większość ważnych 

tematów, czy też konwencji artystycznych, związanych z postrzeganiem Włoch. Poza nim 

zostają właściwie same pejzaże lub przedstawienia zabytków, które przy niewątpliwej 

wartości artystycznej, niewiele mówią nam o samych Włoszech, gdyż jedynie poświadczają 

jakie miejsca ukazywali twórcy, co było „malownicze”, zaś na poziomie ogólnym pokazują, 

że Italia była inspirującym miejscem.  

Wybór ten umacniały także – poznane zresztą stosunkowo szybko – praktyki badań 

komparatystycznych, w których to „główny przedmiot zainteresowania i punkt wyjścia badań 

porównawczych stanowi spotkanie z Innym za pośrednictwem tekstów literackich i kontaktów  

z kulturami innych niż rodzima”133. Refleksja nad wizerunkiem Innego/Obcego w kulturze 

danego kraju, czyli imagologia, bo o niej tutaj mowa, stanowi nie tylko zbiór metod, ale  

i swoistego rodzaju cel badań. Oznaczało to, że przeniesienie ciężaru moich badań z opisu 

podróży polskich artystów właśnie na Włochów i ich wizerunek, jaki się wówczas tworzył, 

jest nie tylko ciekawe, ale naukowo uprawomocnione. W dodatku pozwalało na badanie nie 

tylko samych artystów we Włoszech i ich realnych spotkań z Włochami, ale także na refleksję 

nad tym, jak obrazy przez nich stworzone kształtowały w polskiej kulturze lat 1861-1914 

„spotkania z Włochami” osób, które nigdy w Italii nie były. Co więcej, jak wynikało ze 

wspomnianego już stanu badań, tego typu refleksją w odniesieniu do tego tematu nikt  

w Polsce się jeszcze nie zajmował.  

Był jeszcze inny impuls badawczy, dosyć osobisty, który popchnął mnie w tym 

kierunku, a mianowicie obserwacja poczyniona podczas lektury Podróży po Włoszech 

Hippolyte’a Taine’a134. Długo pozostawała ona jednym z wielu spostrzeżeń, ale z czasem 

                                                      
133 Płaszczewska 2010, s. 187-188. 
134 Taine 1908a i Taine 1908b. W tym miejscu pomijam rozważania na temat tej książki, znajdują 

się one w kolejnym rozdziale. Dodać można, skoro już piszę o doświadczeniach osobistych, że dzieło 

Taine’a wywierało wówczas na mnie wrażenie przede wszystkim pod względem literackim, z pod 

wpływu którego z czasem udało się uwolnić. 
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nabierała na ostrości i znaczeniu. Otóż odnosiłem wrażenie, że ton, w jakim Taine opisuje  

w swojej książce Włochów we Włoszech, był dla nich na swój sposób krzywdzący, zaś dla 

(współczesnego) czytelnika – irytujący. Wydawało mi się, że francuski autor niejako chciałby, 

żeby Włochów we Włoszech… po prostu nie było, bo nie spełniali jego oczekiwań związanych 

z tym, jak powinni wyglądać potomkowie dawnych Rzymian mieszkających w Rzymie  

i okolicach135.  

Choć później, o czym przeczytamy w dalszym toku niniejszej pracy, okazało się, że 

wówczas takie postrzeganie Włochów nie było czymś wyjątkowym, to jednak właśnie lektura 

Taine’a wywołała we mnie pewnego rodzaju sympatię do mieszkańców Italii, których to 

zacząłem szczególnie wypatrywać pośród licznych dzieł przedstawiających Włochy. Z czasem 

okazało się, że ten jeden z pierwszych impulsów okazał się najważniejszy.  

 

Teza 

Teza, którą zatem stawiam i będę się starał udowodnić w niniejszej pracy, jest 

następująca: wizerunki i przedstawienia Włochów, ze względu na bogate tradycje kulturowe 

i uwarunkowania historyczne, zajmują szczególne miejsce w sztuce polskiej (ikonosferze)  

w latach 1861-1914.  

Ogląd zebranego materiału badawczego pozwala stwierdzić, że Włosi w znacznym 

stopniu inspirowali ówczesnych polskich artystów – na różne sposoby i w różnych rejestrach 

stylistycznych, określonych praktykach i tradycjach artystycznych. Znajdowało to 

odzwierciedlenie w powstających dziełach, które były szeroko wystawiane i reprodukowane. 

Rozliczne konteksty, przede wszystkim kulturowe, historyczne i literackie (piśmiennicze), 

powodowały, że obrazy te spotykały się z kulturowo złożonym odbiorem ze strony 

publiczności, co nie pozostawało bez wpływu na artystów.  

Nie mamy tutaj zatem do czynienia tylko z modelami czy malowniczymi postaciami, 

ale narodem, którego wizerunek, obrazowanie i postrzeganie stały się ważnym elementem 

                                                      
135 Taine 1908a i Taine 1908b, passim. 
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ówczesnej polskiej kultury. Przypadek ten stanowi również zapis żywych wówczas 

kontaktów pomiędzy Polakami a Włochami136. 

Taki zabieg, czyli skoncentrowanie badawczej uwagi właśnie na Włochach, to  

w pewien sposób postępowanie wbrew dotychczasowym praktykom, które skupiając się na 

opisie Italii jako miejscu inspiracji artysty, marginalizują samych Włochów. Moim zdaniem 

należy więc zaproponować nieco inny modus, w którym nie będziemy zajmowali się tylko 

przestrzenią, ale również jej mieszkańcami oraz współtwórcami. Co więcej, tylko taka metoda 

                                                      
136 Rzecz jasna Włochy i Włosi nie byli jedyni, ale w moim przekonaniu szczególnie istotni, jeśli 

nie nawet najważniejsi. Ustalenie, jak kształtował się ich obraz na tle innych nacji (czy też miejsc) było 

również jednym z celów podjętych badań. Nie chcę tutaj nadmiernie eksplorować tego wątku, dlatego 

ograniczając się do wskazania krajów/miejsc/nacji, odnotuję najważniejsze przykłady i zagadnienia. 

Rzecz jasna, z naszego punktu widzenia najważniejszą sprawą jest postrzeganie mieszkańców danego 

kraju (czy też terytorium).  

Na wstępie trzeba zasadniczo podkreślić różnicę pomiędzy danym miejscem jako źródłem 

inspiracji a miejscem pobytu. Choć często się ze sobą łączą, to jednak nie są do końca tożsame. Na 

przykładzie Francji można zauważyć, że może być ona rozpatrywana bardziej jako miejsce pobytu, 

przede wszystkim studiów i uczestnictwa w życiu artystycznym (por. Bobrowska-Jakubowska 2004) – 

albo inspiracji, jak w przypadku Bretanii (por. Brus-Malinowska 2005 i Delouche 2005), w którym wątek 

miejscowej ludności jest bardzo istotny.  

Podobnie, ale nie do końca tak samo, ma się sprawa z krajami azjatyckimi. Orient może być 

postrzegany jako źródło inspiracji, malowniczych, a wręcz egzotycznych motywów i typów, jak jest  

w przypadku Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza krajów arabskich (por. Kozak 2008 – obszerny artykuł  

w katalogu poświęconemu temu zagadnieniu, tam także pozostała literatura na ten temat; Wójcik 2016 

– choć sam kontekst Chlebowskiego, jako malarza sułtańskiego, nieco komplikuje tę kwestię). Może też 

być złożoną inspiracją kulturową, jak dzieje się w przypadku Japonii, gdzie kultura oddziaływuje na 

malarzy bardziej, niż mieszkańcy tego kraju (por. Kluczewska-Wójcik 2016). 

Idąc tym tropem, należałoby wskazać Monachium jako miejsce studiów i uczestnictwa w życiu 

artystycznym, ale i źródło interesujących tematów, czyli pejzaży i scen rodzajowych z udziałem 

Niemców (Bawarczyków) – por. np. Stępień 2003, Malarze polscy w Monachium 2007, Ateny nad Izarą 2012 

(tam także starsza literatura przedmiotu) czy rozdział W Monachium – obrazy szekspirowskie w książce 

Michała Haakego (Haake 2015, s. 74-190). por. także fragment bibliografii poświęcony kulturze  

i środowisku artystycznemu w tym mieście (s. 489-491). Tymczasem Petersburg (por. Konstantynów 

2016, tam także wcześniejsza literatura) to zasadniczo miejsce pobytu, a właściwie studiów, gdyż poza 

wątkami pejzażowymi i studiami akademickimi modela trudno byłoby wskazać przykłady 

przedstawiania narodu rosyjskiego.  

Jeszcze innym problemem jest sprawa recepcji sztuki danego kraju – przykładem jest wpływ 

Wielkiej Brytanii (por. Szczerski 2002) czy problem japonizmu, który czyni z (kultury) tego kraju 

przypadek szczególny. 

Problem ośrodków kształcenia polskich artystów, takich jak choćby Monachium czy 

Petersburg, jest zresztą zupełnie osobny. Jak się bowiem zdaje, ani Niemcy, ani Rosjanie, nie byli 

szczególnie interesującą narodowością do portretowania.  

Oczywiście jest to jedynie pobieżne zarysowanie tej tematyki. Pomijając cytowane wyżej prace, 

podobnego podziału dokonano w cytowanym już katalogu Młoda Polska. Słowa – obrazy – przestrzenie. 

Sam ten wątek, czyli w miarę precyzyjnego „wypozycjonowania” poszczególnych miejsc i ośrodków 

ważnych dla polskiego malarstwa w tym czasie, to zapewne temat na zupełnie osobne studium.  
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oznacza zwrócenie uwagi na to, że bez podmiotowego potraktowania Włochów, w tak 

ważnym dla nich momencie historii, a przynajmniej uczciwego opisu tego, jak wówczas ich 

postrzegano, nie sposób mówić o prawidłowo percypowanych „polsko-włoskich związków 

kulturowych” w tym czasie.  

Ze względu na to, że materiał badawczy jest dosyć mocno uwikłany w przeróżne 

konteksty, przez które może umknąć główny przedmiot naszego zainteresowania, refleksję 

nad tym zjawiskiem trzeba w tym wypadku prowadzić w taki sposób, żeby każdorazowo 

koncentrować się na poszczególnych obiektach (obrazach).  

Jak zaś wynika ze stanu badań, nikt do tej pory nie opisał tego zjawiska w taki sposób, 

dlatego też więc postanowiłem podjąć się tego zadania. Mam nadzieję, że z udanym skutkiem.  

 

„Mapa”, czyli siatka pojęciowo-problemowa  

Urszula Kowalczuk w swojej pracy poświęconej stosunkowi polskich pisarzy II poł. 

XIX wieku wobec kultury renesansu pisze tak: „nie jestem oczywiście w stanie wymienić  

(a zapewne nawet uświadomić sobie) wszystkich źródeł inspiracji, którym podlegałam, pisząc 

tę książkę. Starałam się pozostać wierna przede wszystkim impulsom płynącym z tekstów 

dziewiętnastowiecznych, z całym szacunkiem dla wysiłku nazywania problemów, którzy 

podjęli bohaterowie tej rozprawy. Nie czytałam ich jednak w izolacji. W tym miejscu wypada 

wskazać, w kręgu jakich ustaleń, dyskusji i rozpoznań współczesnej humanistyki 

kształtowałam swoją perspektywę poznawczą. To rodzaj zadania: bywam kontynuatorką, ale 

nie chcę być naśladowczynią. Uważam bowiem, że znajdowanie własnego języka w pisaniu  

o literaturze (tak jak w pisaniu o przeszłości) ważniejsze od przekładania swoich myśli na 

cudze formy”137. Dalej, zgodnie z zapowiedzią, badaczka wymienia prace, które wpłynęły na 

nią przy pisaniu Powinności i przygody138.  

Cytat ten przywołuję tutaj nie bez powodu. Jak się można bowiem domyślać, podczas 

moich badań nie tylko zbierałem i analizowałem przykłady, ale opracowywałem także siatkę 

                                                      
137 Kowalczuk 2011a, s. 15-16. Badaczka nazywa tę sekcję swojej pracy „kręgi lekturowe”. 
138 Na marginesie można dodać, że nie jest to odosobniona praktyka, np. podobne refleksje 

opisuje Maria Todorova w swojej książce Bałkany wyobrażone (Todorova 2008, s. 11-12). 
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pojęciowo-problemową, która wyznaczała także poszukiwania metodologiczne139.  

W najbardziej podstawowej formie były to wszystkie powiązane z dziełami problemy 

(wszelkiego rodzaju konteksty oraz pojęcia konieczne do ich zrozumienia, a następnie 

interpretacji), a następnie kwestie nieco szersze, czy też metodologiczne. Były to więc nie tylko 

zagadnienia, który z jednej strony motywowały do zadawania pytań, ale i metody, który 

służyły do ich rozwiązywania czy też odpowiadania na nie. 

Nie zmienia to faktu, że – parafrazując Urszulę Kowalczuk – choć moja perspektywa 

badawcza kształtowała się więc w odniesieniu do określonych prac i pojęć współczesnej (i nie 

tylko) humanistyki, to starałem się być wierny przede wszystkim impulsom płynącym  

z oglądu dzieł, które omawiam. Podobnie jak u Kowalczuk, niniejsza praca zawdzięcza wiele 

przeróżnym lekturom i opracowaniom – znajdzie to rzecz jasna odzwierciedlenie  

w przypisach oraz bibliografii. Wspomniane zaś problemy oraz zagadnienia, jak i inspiracje, 

będą omawiane na bieżąco w dalszym toku pracy. Jednocześnie będę starał się ukazywać je 

jako siatkę możliwych kontekstów powiązanych z poszczególnymi dziełami.  

W tym miejscu chciałem zaś zwrócić uwagę na najważniejszy, moim zdaniem, 

problem, który wyznaczał kierunek moich ówczesnych poszukiwań, ale i determinował 

postrzeganie włoskich prac polskich artystów – czyli teksty z okresu 1861-1914 dotyczące 

Włoch.  

Pomijając te z czasopism, o których już wspomniano, samych książek poświęconym 

Włochom powstającym w tym czasie było sporo. Dla przykładu: serwis Polona (czyli 

internetowe repozytorium zdigitalizowanych obiektów z kolekcji Biblioteki Narodowej) tylko 

dla polskich książek wydanych w latach 1859-1918 poświęconych Włochom  

i sklasyfikowanych jako „polska literatura podróżnicza” podaje ok. 60 rekordów140. 

Powtórzmy – są to tylko publikacje wydane dokładnie w tym okresie, tylko zdigitalizowane, 

powstałe tylko w języku polskim, poświęcone dokładnie temu tematowi i w tym ujęciu 

                                                      
139 Praktyka taka zdaje się być oczywista w przypadku tego typu badań, gdy pewne problemy 

pojawiają się wraz ze zbieraniem materiału. Ostatnio przywoływał ją np. Michał Haake w swojej książce 

poświęconej Aleksandrowi Gierymskiemu (Haake 2015, s. 60). 
140 Por. link do rekordu z tymi danymi: 

https://polona.pl/search/?query=W%C5%82ochy&filters=category:books,metatype:literatura_podr%C3

%B3%C5%BCnicza_polska,dateRange:1850.01.01--1918.12.31,public:1,hasTextContent:0 (dostęp: 5 II 

2019). 

 

https://polona.pl/search/?query=W%C5%82ochy&filters=category:books,metatype:literatura_podr%C3%B3%C5%BCnicza_polska,dateRange:1850.01.01--1918.12.31,public:1,hasTextContent:0
https://polona.pl/search/?query=W%C5%82ochy&filters=category:books,metatype:literatura_podr%C3%B3%C5%BCnicza_polska,dateRange:1850.01.01--1918.12.31,public:1,hasTextContent:0
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gatunkowym. Jest to zatem tylko niewielki wycinek, który daje pogląd na mnogość tego typu 

prac141. Dochodzą do tego również artykuły w ówczesnych polskich czasopismach, o których 

już nieco wspomniano wyżej. Warto również wspomnieć, że wszystkie te teksty można 

podzielić na przeróżne kategorie, reprezentują również zupełnie inne rejestry czy gatunki, 

doczekały się też całkiem pokaźnej literatury142.  

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują teksty artystów powiązane z ich pobytem 

we Włoszech. Będę z nich korzystał w dalszej części pracy. W tym miejscu chciałbym przede 

wszystkim podkreślić ich różnorodność, czy to pod względem formy i stopnia literackości, 

czy też gatunku. Możemy zatem wskazać przynajmniej cztery różnorodne typy:  

1) spisywany po latach pamiętnik Juliana Fałata (Pamiętniki, wydane w 1935 roku, ale 

dotyczące jego pobytu w Italii na początku lat 80. XIX wieku)143;  

2) pisane na bieżąco listy Aleksandra Gierymskiego pełne informacji na temat jego 

wrażeń  

z Włoch z lat 80. i 90. XIX wieku144; 

3) artykuły-relacje publikowane w ówczesnej prasie, np. Grobowiec oraz sarkofag Romea  

i Julii w Weronie Mariana Wawrzenieckiego (materiał ilustrowany, „Wędrowiec” z 1894 

roku) czy Sienna Mariana Trzebińskiego (wraz z ilustracjami autora, „Świat” z 1912 

roku)145;  

4) ilustrowaną powieść Bronisławy Rychter-Janowskiej (Poza Rzymem, wydana w 1905 

roku), której najistotniejszym wątkiem jest religijne nawrócenie w klasztorze nieopodal 

Wiecznego Miasta146.  

                                                      
141 Z tego też względu otwartą kwestią pozostaje ujęcie tutaj książek indeksowanych tylko  

w katalogach papierowych, podobnie jak ówczesnych tłumaczeń szeroko pojętej zagranicznej literatury 

podróżniczej (np. niemieckiej czy też francuskiej), czy też nigdzie nie skatalogowanych rękopisów  

z epoki. Rzecz jasna, każda z tych grup to właściwie osobny temat badawczy. 
142 Będę to omawiał szeroko w dalszej części mojej pracy, tutaj kilka najważniejszych opracowań  

z ostatnich lat: Kozińska-Donderi 2003, Płaszczewska 2003, Płaszczewska 2010, Ugniewska 2011.  
143 Fałat 1935. 
144 Gierymscy 1973 (zwłaszcza s. 181-346). 
145 Wawrzeniecki 1894, Trzebiński 1912. 
146 Rychter-Janowska 1905. Warto także wspomnieć, że samo zagadnienie opisywania włoskich 

podróży przez dziewiętnastowiecznych polskich artystów nie zostało do tej pory opracowane.  
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Są to oczywiście tylko wybrane przykłady (a w dodatku te opublikowane drukiem), 

na swój sposób najbardziej ciekawe i symptomatyczne, przy czym trzeba dodać, że tego typu 

prac można byłoby znaleźć o wiele więcej147.  

                                                      
147 Kilka przykładów dzienników lub pamiętników w porządku alfabetycznym.  

Anna Bilińska-Bohdanowicz opisała na łamach swojego dziennika, wydanego przez męża 

Antoniego Bohdanowicza w 1928 roku, swój pobyt we Włoszech wiosną 1882 roku – wyjazd  

z Monachium do Treviso, a następnie Roncegno, Padwy, Wenecji i Triestu (Bilińska 1928, s. 20). 

Czytamy w tym dzienniku: „Radość nieopisana z Włoch. Mijamy góry, doliny – granica włoska – 

Ponteba. Italia, Italia! Więc oddycham już tym powietrzem – jestem w królestwie sztuki” (s. 21), a także 

dowiadujemy się, że artystka malowała krajobraz i Włochów (s. 22), ale także zabytki Wenecji 

(„Błądzenie po ulicach, kanałach i mostach. Rysuję San Giorgio Maggiore, później pałac Dożów” (s. 25)), 

którą była zachwycona (s. 24-26).  

Jan Rosen, który we Włoszech był w latach 80. XIX wieku, w swoich Wspomnieniach opisuje 

przede wszystkim poznawanych w Italii Polaków ze środowiska artystycznego, a więc czytamy 

przykładowo, że Siemiradzki podczas przechadzek z malarzem „obłupywał tynk z murów, 

wydobywając z tryumfem ukryte w nich skorpiony, które tępił z równą zaciętością, jak Neron 

chrześcijan” (Rosen 1933, s. 101). Warto jednak zwrócić uwagę na dwa cytaty, otwierający i zamykający 

poświęcony Italii fragment, w których artysta z jednej strony zwraca uwagę na trudność w pisaniu  

o Włoszech, zaś z drugiej – podkreśla znaczenie pobytu w Italii dla jego twórczości. Pisze Rosen: „nie 

myślę czynić w tym pamiętniku konkurencji nikomu z tych przelicznych, którzy opisywali wrażenia 

swoje z podróży do Włoch. Nie mógłbym nie tylko dlatego, że »pisać nie umiem«, ale  

i dlatego, że wrażenia te są tak osobiste i tak własne, jak miłość i smutek, jak te wszystkie tematy, 

należące do głębokich, indywidualnych przeżyć, których w tym pamiętniku poruszać nie chcę. Rzecz 

prosta, że jako Polak, jako artysta, jaki człowiek kulturalny – i last not least – młody, radowałem się do 

głębi duszy wszystkim co widziałem: murami miast, zabytkami, przyrodą. Niechybnie, zachwyt ten 

znalazł swój wyraz w późniejszych dziełach moich, choć tematem, ani krajobrazem z Italią 

niezwiązanych” (s. 97). Zaś na końcu swoich włoskich wspomnień pisze Rosen tak: „Rozwinął się 

przede mną ten szmat wspomnień włoskich, jak malowidło o spłowiałych barwach. Może znaczy się 

na nim jakiś purpurowy ton, może błyszczy się coś, jak łza w ciemnych oczach… Może była na dworcu, 

gdym odjeżdżał jaka Fornarina?... Ej, cudny czas młodej pracy, młodych uniesień i młodych uczuć!”  

(s. 104-105). Warto dodać, że później Rosen wybierał Włochy, np. jako miejsce swojej podróży poślubnej 

(s. 127) czy studiów pejzażowych (s. 141). 

Marian Trzebiński, poza wspomnianą już relacją prasową, w swoim Pamiętniku malarza umieścił 

także wspomnienia ze Sieny (zapisane ok. 1906 roku – Trzebiński 1958, s. 174-178). Jak w nich czytamy, 

artysta jeździł przed wojną do Włoch niemalże co roku, wybierając miasta trochę zapomniane i z dala 

od typowych szlaków turystycznych, np. Sienę. Początkowo stara się uchwycić charakter miasta – 

„szara, smutna, a mimo to wytworna Siena, z wiecznie zapłakanym niebem usposabia do mistycyzmu 

i rozmyślań” (s. 175). Dalsza część tych wspomnień jest poświęcona zawartej przez niego znajomości  

z Włoszkami prowadzącymi tam pensjonat, do którego przyjeżdżali zagraniczni turyści, także malarze-

amatorzy.  

Co ciekawe, w swoich obszernych wspomnieniach Wojciech Kossak właściwie nic nie 

wspomniał o swoich pobytach we Włoszech (por. Kossak 1971). 

Jeśli zaś chodzi o korespondencję polskich artystów z Włoch, to dla przykładu można wymienić 

tutaj choćby Wojciecha Weissa (zob. Listy Wojciecha Weissa 2011) czy Edwarda Okunia (zachowaną  

w Bibliotece Narodowej w Warszawie, cytuje ją obficie Małgorzata Biernacka w swojej pracy – por. 

Biernacka 2004, zwłaszcza s. 157-218). 
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Warto jednak podkreślić, że właśnie „wątek polonistyczno-literaturoznawczy”, czyli 

zajmowanie się piśmiennictwem dotyczącym Włoch, jak i przeróżne praktyki badawcze 

powiązane ze współczesnym literaturoznawstwem, będą stanowiły najważniejszy, zaraz po 

metodach historii sztuki, punkty odniesienia w mojej pracy148. Innymi słowy, tak naprawdę 

zaraz po opracowaniach dotyczących historii sztuki to prace powiązane literackim obrazem 

Włoch stanowią w mojej pracy grupę tekstów, za pomocą których można w interesujący 

sposób mówić o Włoszech, przede wszystkim dlatego, że w tekstach tych zawarte są impulsy 

pozwalające zupełnie inaczej spojrzeć na obrazy149. Co więcej, jak się przekonamy choćby  

w kolejnym rozdziale, w niektórych przypadkach są to wręcz gotowe komentarze do 

obrazów, choć można bez wątpienia założyć, że autorzy nie czytali się wzajemnie. Dzięki 

takiemu podejściu jest możliwe uchwycenie, co wówczas myślano o Włoszech i Włochach.  

W tym wszystkim starałem się pamiętać jednak o opinii Jana Sowy, który zauważył, 

że „mnożenie faktów nie jest wiedzą, wiedza to struktura zrozumienia”150, czy też myśli 

wyrażonej przez Jana Białostockiego: „Z podziwu godną pracowitością nauki humanistyczne 

od kilku stuleci gromadzą informacje o ludziach, słowach, ludzkich dziełach. […] Ale cały ten 

świat słów może pozostać milczący i martwy. Może stać się niepotrzebny i bezsensowny, jeśli 

rządzący nim humaniści mieliby poprzestać na dalszym kolekcjonowaniu wiedzy o faktach, 

zarzucając twórcze ustosunkowanie się do zgromadzonych zasobów”151. 

Myślę zaś, że w najlepszy sposób mój sposób myślenia oddaje kilka pojęć 

wprowadzonych przez Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego w książce Tysiąc plateau152. 

Przybliżenie ich pozwala bowiem w miarę precyzyjny sposób oddać charakter mojej 

                                                      
148 Przypomnijmy, że tego typu optykę przyjmował w swojej pracy cytowany już Golo Maurer 

(por. Maurer 2015). 
149 Nie miejsce tutaj na szczegółowy stan badań, dlatego tylko zaznaczam istotność tego rodzaju 

prac, z których będę korzystał w dalszym toku pracy. Wtedy też, ilekroć zajdzie taka potrzeba, będę je 

omawiał, czy też referował polemiki z nimi powiązane. 
150 Sowa 2015.  
151 Białostocki 1978, s. 219. 
152 Deleuze, Guattari 2015, zwłaszcza rozdział wstępny, czyli Wprowadzenie – kłącze (s. 3-30). 

Warto wspomnieć, że choć jako całość książka Tysiąc plateau okazała się po polsku dopiero w 2015 roku, 

to już w 1988 opublikowano w czasopiśmie „Colloquia Communia” jej fragment pt. Kłącze  

(w tłumaczeniu Bogdana Banasiaka), dzięki czemu pojęcie to trafiło do naszego obiegu naukowego 

(por. Deleuze, Guattari 1988).  
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rozprawy, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzieło francuskich filozofów dotyczyło 

nieco innych kwestii, niż wizualna reprezentacja Włoch i Włochów153.  

Książka Deleuze’a i Guattariego, co zresztą jest zawarte już w samym tytule, składa się  

z plateau. Tak definiuje je Michał Herer: „Każde plateau tworzy odrębną całość, dotyczy innego 

zagadnienia, czy obszaru, dorzuca nowe pojęcia, a jednocześnie pozostaje z innymi w złożonej 

relacji, tworzy wraz z nimi nie tyle nawet pojęciową sieć, ile złożony system pogłosów. To nie 

kolejne szczeble dowodu, dialektyczne momenty, ani hermetyczne kręgi, lecz układ 

połączeń”154.  

Idąc dalej, czytamy, że „plateau znajdują się zawsze w środku [au milieu] – ani na 

początku, ani na końcu. Kłącze składa się z plateau”155. Taki układ połączeń, czyli właśnie 

„kłącze”, będące kluczowym pojęciem dla Deleuze’a i Guattariego, pokazuje charakter pracy 

tych filozofów. Stwierdzają tak: „napisaliśmy tę książkę jako kłącze. Złożyliśmy ją  

z plateau”156. Czym zaś jest kłącze? Jest to pojęcie szalenie złożone (sic!), więc pozostańmy 

tylko przy sformułowaniu, że jest przede wszystkim założeniem, że mamy do czynienia  

z „wielością”, a nie „strukturą”. Innymi słowy, chodzi o przyznanie, że w procesie poznania 

(rozumianego i filozoficznie, i potocznie) stajemy wobec czegoś złożonego, którego do końca 

nie będziemy w stanie określić/opisać, co częściowo zresztą znajduje się „pod ziemią”, czyli 

poza naszym wzrokiem, do czego możemy jedynie żywić przekonanie, że istnieje i ma wpływ 

                                                      
153 Michał Herer w przedmowie do polskiego wydania pisał, że jest to „najbardziej osobliwa 

książka filozoficzna ubiegłego stulecia. Osobliwa i osobna” (Herer 2015, s. IX). Następnie zauważa, że 

„książka ta niewątpliwie oferuje nową ontologię, którą można by określić mianem ontologii wielości” 

(s. X), ale też „niewiele jest w dwudziestowiecznej literaturze filozoficznej książek o podobnym 

bogactwie wątków. Znajdziemy tu rozważania o sztuce Orientu, psychoanalizie, kapitalizmie, śpiewie 

ptaków, miłości dworskiej, fraktalach, kompozycjach Bouleza, ludach pierwotnych, faszyzmie, 

narkotykach i Jezusie Chrystusie. I nie są to żadne anegdotyczne napomknienia, lecz szczegółowe 

analizy, tworzące rdzeń filozoficznego wywodu (s. XII). Warto także odnotować inną myśl Herera:  

„W pisaniu Deleuze’a i Guattariego niewątpliwie jest jakaś monstrualność, która sprawia, że niejeden 

kulturalny czytelnik po przeczytaniu kliku stron Tysiąca plateau odłoży tę książkę na półkę. A jednak 

warto, trzeba przeczytać ją w całości, i to najlepiej nie raz. Każda kolejna lektura uruchamia inne procesy 

w dynamicznym układzie książka-czytelnik-świat” (s. XIV-XV). 

Dodać można, że celowo poświęcam tym zagadnieniom tyle miejsca. W mojej opinii są one 

szalenie ważne jako pewnego rodzaju wzorzec nie tylko pisania o Włochach i Włoszech w ikonosferze, 

ale raczej – i przede wszystkim – sposób uprawiania humanistyki.  
154 Herer 2015, s. XIII. 
155 Deleuze, Guattari 2015, s. 25. 
156 Deleuze, Guattari 2015, s. 26. I dalej na tej samej stronie: „każde plateau może być czytane od 

dowolnego miejsca i powiązane z dowolnym innym”. 
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na to, co widzimy. „Kłącze” zwraca uwagę swoją plątaniną, niejednorodnością, 

warstwowością i dynamiką. Jest w opozycji do „struktury”, która zawsze imituje coś 

skończonego, stabilnego, przejrzystego i poznanego. Jak piszą filozofowie, linia w typie 

„kłącza”, „nie tworzy już konturu, przechodzi między rzeczami, między punktami. Należy do 

przestrzeni gładkiej. Wytycza płaszczyznę, która ma równie wiele wymiarów jak to, co ją 

przecina; dlatego wielość, jaką ustanawia, nie podporządkowuje się już Jednemu, ale 

samoistnie się uspójnia”157.  

Skojarzenia z dżunglą, z układem roślinnym, który pnie i wije się nie do końca zgodnie  

z logiką, są tutaj kluczową metaforą. To ją zestawiają Deleuze i Guattari z drzewem, które 

uchodzi za obraz świata – ma swoją hierarchiczną i jasną strukturę, a także „organiczne 

pochodzenie”158. Myli nas to jednak, bowiem jest to obraz fałszywy, tylko „kłącze” może oddać 

„wielość”, która nas otacza159. Odnosząc się zaś do samego poznania, zjawisk do końca nie da 

się uchwycić, posiadają różne warstwy oraz dynamikę, można jedynie wskazać ich węzłowe 

miejsca (czyli plateau), miejsca, gdzie nabrzmiewa ona najbardziej, oraz starać się poznać je 

jak najlepiej. 

Ponadto francuscy filozofowie zestawiają ze sobą „kalkę” i „mapę” (choć 

niekoniecznie jako kontrast, raczej jako dwie ścieżki działania) jako dwa sposoby 

przedstawiania tego, co jest materią refleksji humanistycznej czy filozoficznej160. Pierwsza  

z nich to mechaniczne naśladowanie, przyjmujące podobne cechy i skale jak rzeczywistość, 

zaś druga – to tworzenie czegoś niejako „obok” tego, co poznajemy, na naszych zasadach, ale 

jednocześnie o wiele bardziej wnikającego w zasady tego, co badamy.  

Wychodząc od tych trzech pojęć (plateau, „kłącze” i „mapa”), można przybliżyć 

charakter mojej rozprawy. Zagadnienia i problemy, które poruszam, podobnie jak plateau, 

pozostają ze sobą w związku, ale niekoniecznie tworząc jasno określony układ, dający się 

precyzyjnie podzielić. W nich to starałem się zawrzeć to, co jest moim zdaniem najważniejsze 

                                                      
157 Deleuze, Guattari 2015, s. 625. 
158 Jak piszą: „kłącze nie zaczyna się i nie kończy, jest zawsze pośrodku, pomiędzy rzeczami, 

między-bycie, intermezzo. Drzewo jest rodowodem, kłącze zaś to przymierze, niepowtarzalne 

przymierze. Drzewo narzuca czasownik »być«, tkanką łączną kłącza jest natomiast »i… i… i…«” 

(Deleuze, Guattari 2015, s. 29). 
159 Deleuze, Guattari 2015, s. 5. 
160 Deleuze, Guattari 2015, s. 14. 
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dla poznania zjawiska wizualnej reprezentacji Włoch i Włochów w ikonosferze. Dochodzi do 

tego kwestia wspomnianego przez Herera „pogłosu”, który oznacza, że pewne powtórzenia 

nie wynikają z braku opanowania tekstu161, ale przenikalności pewnych zagadnień. To właśnie 

ta przenikalność, którą określiłbym jako „kłączliwość”, wskazuje, które elementy są 

najważniejsze. Jeśli nie możemy mówić bez nich, choćbyśmy bardzo chcieli, to oznacza, że to 

one tak naprawdę tworzą to, co jest najważniejsze dla poznania badanego przez nas zjawiska. 

Poza tym starałem się nie „kalkować”, ale „mapować”, czyli dążyć do stworzenia w miarę 

precyzyjnego (choć czasami pozbawionego szczegółów) zarysu zjawiska, który umożliwia 

własną wędrówkę po tym terytorium162. Co do niektórych obszarów „mapa” ta jest 

opracowana bardziej, czasami mniej, co w dużej mierze wynika z „dostępności terenu” (czyli 

np. stanu badań), ale też z jego różnorodności, czy to metodologicznej, czy wynikającej  

z różnych statusów obrazów, którymi się zajmuję.  

Francuscy filozofowie pojawiają się tutaj nieprzypadkowo. Nie chodzi mi bowiem 

wyłącznie o pojemne „figury myśli”, ale przyjęcie jako zasady (nie tylko na poziomie retoryki 

pracy naukowej, ale wręcz epistemologicznej), że widzę sens bardziej w „kłączu” niż  

w „strukturze”. Choć w moich badaniach staram się być jak najbardziej precyzyjny  

i wyczerpywać poszczególne wątki, to jednak nie ukrywam, że pewne problemy muszą 

pozostać nieomówione, czy też niedokończone, zamiast sugerować, że stanowią zamkniętą  

i poznaną całość. Co więcej, pomimo ważnych precedencji w postaci książek Agnieszki 

Kluczewskiej-Wójcik czy Andrzeja Szczerskiego, to – cytując Czesława Miłosza – chodziło mi 

„o formułę bardziej pojemną”163. 

                                                      
161 Warto także zwrócić uwagę na opinię Mariusza Bryla, który wprost napisał, że „tak jak  

z danego tekstu nie można wywieść »prawdziwego« obrazu jego autora, tak też – na odwrót – ten 

ostatni nie panuje w pełni nad swoim tekstem, nie dysponuje pełną samowiedzą” (Bryl 2008, s. 14).  
162 W tym miejscu można również zauważyć, że pojęcie „mapy”, nie tylko jako metafory 

badawczej, chyba już na stałe zagościło w humanistyce. Np. Elżbieta Rybicka, polska pionierka badań 

nad geopoetyką, zwraca uwagę, że „mapowanie” może pojawiać się także w ujęciu Jeana Baudrillarda 

czy Benedicta Andersona, a więc to proponowane przez Deleuze’a i Guattariego jest jednym z trzech 

(por. Rybicka 2014, s. 142-151). 
163 Agnieszka Kluczewska-Wójcik w blisko szesnastu rozdziałach pogrupowała i omówiła 

większość przejawów japońskich wpływów na sztukę i kulturę polską (por. Kluczewska-Wójcik 2016). 

Tymczasem książka Andrzeja Szczerskiego bada bardziej drogi recepcji sztuki brytyjskiej (Szczerski 

2002). Zatem ta pierwsza praca byłaby układem powiązanych, ale autonomicznych, problemów, zaś 

druga podporządkowana określonej narracji. Żadna z nich nie korzysta z zasady, czy też idei, kłącza, 

czyli nie tyle tworzenia kolejnych rozdziałów na zasadzie „wybranych zagadnień”, ale właśnie w stronę 
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Na marginesie można zaś wspomnieć (co zresztą widać nieco wyżej), że zbieranie 

przykładów prac inspirowanych włoską tematyką (czy tekstów o Włoszech) było o wiele 

prostsze, systematyczniejsze i na swój sposób linearne, niż tworzenie siatki problemowej.  

O ile materiał badawczy mógł tworzyć zbiór w miarę koherentny i skończony (przynajmniej 

w swoich założeniach), to siatka pojęciowo-problemowa już nie.  

 

 

IV. Założenia i definicje 

 

Jakkolwiek zarysowana wyżej siatka, czy też kłącze kolejnych plateau, będzie dalej 

poddawana badaniom, to w tym miejscu chciałbym podać kilka założeń i definicji, które są 

ważne dla mojej pracy. Dotyczą one materiału badawczego, zakresu pojęciowego, 

chronologicznego, a także odnoszą się do samej pracy, a właściwie metod w niej 

zastosowanych. Dokonam również kilku zawężeń czy też zastrzeżeń. 

 

Włosi (i Włochy) 

Choć dopiero po roku 1861 można mówić o Włoszech jako jednym państwie, to  

w polskiej praktyce badawczej „Italia” i „Włochy” są traktowane często wymiennie, zaś 

określenie „Włosi” oznacza po prostu mieszkańców terenu Włoch niemalże od zawsze. Np. 

Olga Płaszczewska pisała tak: „chociaż zastosowanie terminów »Italia« i »Włochy«  

w odniesieniu do rzeczywistości geopolitycznej XIX wieku jest anachronizmem, jednak idąc 

za przykładem badaczy (Brahmer, Gierowski) posługuję się nimi dla oznaczenia terytorium, 

obejmującego Półwysep Apeniński w wyspami Sycylią, Sardynią, Doliną Aosty, Piemontem, 

Lombardią, Trydentem, terenami Wenecji i dzisiejszego Friuli, wraz z zachodzącymi tam 

wypadkami i zamieszkującym je narodem”164. 

Jak pisał przywołany już Józef Andrzej Gierowski w pierwszych zdaniach swojej 

monografii zatytułowanej Historia Włoch: „Włochy jako zjednoczone państwo powstały 

                                                      
„terytorium badawczego” i jego „mapy”. Cytat z Miłosza to oczywiście fragment jego wiersza pt. Ars 

poetica? (zob. Miłosz 2011, s. 588).  
164 Płaszczewska 2003, s. 13. 
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dopiero w 1861 r. Początki dziejów Włochów jako narodu historycy wiążą z czysto 

symboliczną datą roku tysięcznego”165. Tymczasem pojęcie „narodu włoskiego” pojawia się 

po raz pierwszy u tego badacza, gdy pisze o najeździe Longobardów w VI wieku: „A przecież 

amalgamat, z którego miał się kształtować naród włoski, był już gotów. Parę wieków musiało 

jednak jeszcze upłynąć, zanim się zaczął ponowny proces ujednolicania narodowego”166. Co 

więcej, Giuliano Procacci swoją historię Włoch tytułuje właśnie jako Historia Włochów, 

podkreślając ciągłość historii narodu zamieszkującego Półwysep Apeniński, niemalże właśnie 

od roku tysięcznego, a także uznając ich za główny temat samej narracji historycznej167. 

Te wszystkie uwagi naprowadzają nas na pierwszą zasadę naszej pracy, czyli – ilekroć 

będziemy pisali „Włosi/Włoszki”, to odnosi się to po prostu do mieszkańców Italii (Półwyspu 

Apenińskiego), czy też osób stamtąd pochodzących. Właśnie określenia „mieszkańcy” czy 

„pochodzący”, są tutaj kluczowe.  

Rzecz jasna, sprawa ta nieco się komplikuje w kontekście lat 1861-1914 (ale i wcześniej). 

Mam tu na myśli zróżnicowanie regionalne Włoch, z którego wynikały nie tylko podziały (np. 

„wenecjanin”, „neapolitanka” czy „Toskańczyk”), ale niosące ze sobą określone skojarzenia 

semantyczne czy historyczne, o których pisał choćby cytowany już Mieroszewski. Ponadto, 

jak wiadomo, po 1861 roku nastąpiło nie tylko tworzenie nowoczesnego państwa włoskiego, 

ale i włoskiego narodu, co oddaje zdanie przypisywane Massimiliano D’Azeglio: „fatta l’Italia, 

facciamo gli Italiani”, czyli „Włochy stworzone, stwórzmy Włochów”, w którym widać, że 

kwestia wielości i różnorodności mieszkańców Italii u progu zjednoczenia była szalenie 

ważna, wręcz kluczowa168.  

                                                      
165 Gierowski 1999, s. 5. 
166 Gierowski 1999, s. 30. Badacz pisze o tym w kontekście najazdu Longobardów w VI wieku. 
167 Procacci 1983, zwłaszcza uwagi wstępne na s. 7-9. 
168 Jak się okazuje, ten włoski polityk nie powiedział (czy też napisał) tych słów w swoich 

wspomnieniach, ale – jak pisał Claudio Gigante, który rozwikłał tę kwestię – oddawały one ducha 

epoki, czy też uchodziły wówczas za wyjątkowo trafne (por. Gigante 2011). 

Nie miejsce tutaj na rozważania, jak kształtował się wówczas naród włoski, ale chciałbym 

podkreślić, że choć zjednoczenie Italii było procesem oczekiwanym i wypracowywanym przez 

pokolenia, to jednak chyba zaskoczyło wszystkich. Jak pisał Giuliano Procacci: „jeśli znalazłby się ktoś, 

kto wiosną 1859 r., w momencie przekroczenia rzeki Ticino przez wojska francusko-piemonckie 

przepowiedział, że niewiele więcej ponad rok cały Półwysep, z wyjątkiem regionu Wenecji i Lacjum 

będzie zjednoczony, to bardzo nieliczni – a wśród nich zabrakłoby samego Cavoura – daliby mu wiarę. 

Jednak spełniło się owe wielkie wydarzenie i 4 marca [1861] piemoncki parlament zgromadzony po 
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Dochodzi tutaj także sprawa jeszcze ogólniejsza, którą nie będę się na razie zajmować, 

czyli samo pojęcie narodu w XIX wieku i jego ówczesne kształtowanie się, czy też postrzeganie 

– zupełnie różne od obecnego.  

Niemniej jednak na potrzeby niniejszego wywodu, pamiętając o tych wszystkich 

kwestiach i przy całym szacunku dla wszelakich niuansów, założyłem, że jako Włochów 

postrzegamy tych, którzy byli za takich uznawani przez Polaków w latach 1861-1914, co 

zresztą będzie widać w cytowanych tekstach źródłowych. 

 

Materiał badawczy  

Przyjąwszy tak zarysowaną definicję „Włochów/Włoszek”, można w miarę 

precyzyjnie określić materiał badawczy (czy też pole badawcze) mojej pracy. Zajmuję się 

zatem obrazami, grafiką artystyczną i ilustracjami z czasopism (każdy z obiektów, który 

pojawia się w mojej rozprawie, nazywam także „dziełem” lub „pracą”), które przedstawiają 

Włochów.  

W moim przekonaniu te trzy grupy stanowią najbardziej istotny materiał, na bazie 

którego możemy określić sposoby i konwencje wizualnej reprezentacji Włochów w tym czasie. 

Malarstwo i grafika artystyczna to oczywisty materiał dla historyka sztuki, zaś ilustracja 

prasowa (choć czasami o wartościach wątpliwych pod względem artystycznym) daje pogląd 

na to, jak w masowym obiegu funkcjonowały wizerunki Włochów169. 

                                                      
upadku Gaety, ostatniej burbońskiej placówki, uroczyście proklamował zjednoczenie Włoch” (Procacci 

1983, s. 356). 

Z nowszych prac, które poruszają problem zjednoczenia Włoch, chciałbym wskazać tom The 

Risorgimento Revisited. Nationalism and Culture in Nineteenth-Century Italy, w którym kilkunastu autorów 

obszernie omówiło to zagadnienie, przede wszystkim zajmując się nieporuszanymi wcześniej 

problemami; tam także obszerna bibliografia (zob. Risorgimento Revisted 2012, s. 270-295). Ponadto warto 

wspomnieć o dwóch książkach autorów anglojęzycznych – Johna Dickiego Darkest Italy. The Nation and 

Stereotypes of the Mezzogiorno, 1860–1900 oraz Nelsona Moe The View from Vesuvius. Italian Culture and the 

Southern Questions (Dickie 1999, Moe 2002). Każdy z autorów zajmuje się w swojej książce problematyką 

włoskiego Południa, także pod względem kulturowych różnic, które ujawniły się po 1861 roku. 

Szczególnie interesujące jest to, że obydwaj autorzy poruszyli problem wizerunku Włochów z Południa 

na łamach Illustrazione Italiana, czyli bodaj najpopularniejszego wówczas ilustrowanego periodyku 

wychodzącego w Italii (zob. Dickie 1999, s. 83-119, Moe 2002, s. 187-223).  
169 O znaczeniu prasy ilustrowanej (a zwłaszcza roli ilustracji) w Polsce w II poł. XIX wieku 

ostatnio pisała np. Ewa Nowak-Mitura w swojej pracy poświęconej fotografii w „Tygodniku 

Illustrowanym” Ewa Nowak-Mitura, która zarysowała jego początki, a także oczekiwania względem 
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 Z tego też powodu za zupełnie osobny temat uznałem starożytnych Rzymian, czy też  

w ogóle wątek antyczny, spotykany również w malarstwie polskim tego czasu, np.  

w twórczości Stefana Bakałowicza, Wilhelma Kotarbińskiego, Henryka Siemiradzkiego czy 

Ludwika Wiesiołowskiego170. Temat ten zasługuje na zupełnie osobne opracowanie171. Rzecz 

jasna, choć czasami starożytni Rzymianie pojawiają się jako kontekst postrzegania Włochów – 

co czyni całe zagadnienie nieco bardziej skomplikowanym – to starałem się jednak 

odseparować tę kwestię172.  

W wyżej wspomnianych dziełach Włosi musieli być istotni dla danego przedstawienia 

– jako postaci tytułowe, główni bohaterowie czy osoby, z którymi jest powiązany sens. Rzecz 

jasna, na zdecydowanej większości przykładów występują pośród włoskiej scenerii, o której 

również będę pisał, ale to właśnie ich obecność mówi nam, jak wówczas postrzegano Włochy. 

W mniejszym stopniu zająłem się więc tymi obrazami, na których narodowość ma mniejsze 

lub żadne znaczenie, jak np. w przypadku portretów Olgi Boznańskiej przedstawiające 

Włochów, a malowanych na zamówienie173.  

Co bardzo ważne, interesowały mnie wyłącznie prace „opublikowane”, czyli takie, 

które mogły mieć wpływ na kształtowanie się ikonosfery (piszę o niej poniżej). Chodziło 

                                                      
tego medium w tym okresie (Nowak-Mitura 2015, s. 11-15). Warto także wspomnieć tekst Małgorzaty 

Komzy wprost zatytułowany Dziewiętnastowieczne refleksje o wartości czasopism ilustrowanych w Polsce, 

gdzie autorka przedstawia wybór ówczesnych głosów na ten temat (Komza 2007, zwłaszcza s. 108, 

gdzie znajduje się wykaz tych opinii). Por. także Zimmermann 2006.  
170 Zob. np. Malinowski 2003, s. 197-203 (o Siemiradzkim i Kotarbińskim), 204 (Bakałowicz  

i Wiesiołowski).  
171 O antyku i sztuce polskiej w latach 1890-1914 pisała przede wszystkim Katarzyna 

Nowakowska-Sito – jej książka w dużej mierze dotyczy Jacka Malczewskiego i Stanisławie 

Wyspiańskim oraz koncentruje się, rzecz jasna, na okresie Młodej Polski, a więc np. twórczość 

Siemiradzkiego z uzasadnionych powodów została pominięta (Nowakowska-Sito 1996). 

Ostatnio o tym zagadnieniu pisali Jerzy Malinowski i Irina Garvash (Malinowski, Gavrash 

2014), czy też autorzy wydanego ostatnio tomu Henryk Siemiradzki i akademizm, w którym znajdują się 

interesujące studia związane z tematem antyku w sztuce polskiej na przykładzie tego malarza, ale nie 

tylko – por. Adamczyk 2016, Goch 2016, Miziołek 2016. Tam także wcześniejsza literatura na ten temat. 

Warto również odnotować włoskojęzyczną książkę Jerzego Miziołka, w której zajmuje się 

przedstawieniami Rzymu czasu Nerona i pierwszych chrześcijan w twórczości Sienkiewicza, 

Siemiradzkiego, Styki i Smuglewicza (Miziołek 2017) oraz artykuł Waldemara Okonia z 2015 pt. 

Petersburski „Kraj", Polacy, Rosjanie i antyk (Okoń 2015). 
172 Nie jest to czasami do końca możliwe – piszę o tym w rozdziale poświęconym „Włochom 

dawnym”. 
173 Boznańska 2014, s. 230 (Portret Édouarda Franchettiego, ok. 1912 – syna barona Franchettiego  

z Wenecji) i s. 231 (Portret malarza Gennaro Favi, ok. 1912-1915 – malarza z Wenecji, zaprzyjaźnionego  

w Paryżu z artystką). 
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zatem o dzieła, które były nie tylko zapisem włoskich fascynacji danego artysty, lecz także 

wpływały na to, jak postrzegano Włochów. Innymi słowo, zajmuję się takimi obrazami, które 

były wystawiane czy też reprodukowano je w jakiś sposób, a więc można określić ich obieg 

na podstawie określonych i w miarę jasnych kryteriów. Dlatego też pomijam szkice 

poszczególnych artystów, traktując je tylko jako materiał przygotowawczy.  

Dzieła te musiały zostać wykonane przez artystów polskich, czyli takich, którzy 

uważali się za Polaków, czy też byli za takich wówczas uważanych. Przyjmowałem również, 

że za artystów uznaję tych, którzy zostali jako tacy odnotowani w pracach Grajewskiego, 

Płażewskiej, Swieykowskiego, Wiercińskiej lub w Słowniku artystów polskich.  

Dlatego też, przede wszystkim ze względu na ogrom materiału (w tym momencie 

nawet nie do końca oszacowanego), wybór prac artystów obcych, tworzących istotny 

kontekst, siłą rzeczy będzie raczej wyborem przykładów. Próba opisu tego, jacy artyści spoza 

Polski pojawiali się na łamach ówczesnej prasy, a także jak byli postrzegani, to już zupełnie 

inny temat badawczy, który wymagałby znacznych nakładów pracy. 

 Ponadto, ze względu na horyzont badawczy mojej rozprawy, jakim są polsko-włoskie 

kontakty artystyczne, chciałem uniknąć sytuacji, gdy samym procesie narracji, czy też 

wymieniania kolejnych przykładów stworzonych przez artystów obcych, doszłoby do 

zatarcia specyficznych polskich cech ikonosfery174.  

Zakładałem oczywiście, że każda z tych prac polskich artystów jest uwarunkowana – 

biograficznie, stylistycznie, kulturowo, poprzez praktyki artystyczne – ale będę to omawiał 

przy każdym z tych dzieł osobno, ilekroć zajdzie taka potrzeba. Warto wspomnieć tutaj 

również, czerpiąc z dorobku literaturoznawczego, o szerszym problemie, jakim jest proces 

historyczno-literacki (a w naszym wypadku – historyczno-artystyczny), który można 

ujmować na dwa sposoby czyli – jak pisał Marian Bielecki – „albo w wariancie 

pozytywistycznym, albo formalistyczno-strukturalistycznym, a więc albo jako konfrontacja 

literatury z tym, co wobec niej zewnętrzne (historia, polityka, społeczeństwo itd.), albo jako 

                                                      
174 Na marginesie można dodać, że Muzeum Narodowe w Krakowie zebrało w swojej kolekcji 

cyfrowej blisko 30 drzeworytów z europejskich dziewiętnastowiecznych czasopism, które 

przedstawiają przeróżne sceny z Włochami jako bohaterami – np. 

http://www.kultura.malopolska.pl/object/MNK III-ryc.-39017. Rzecz jasna, zbiór ten jest niepełny.  

 

http://www.kultura.malopolska.pl/object/MNK%20III-ryc.-39017
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ewolucja autonomicznych form artystycznych”175. W moim przypadku siłą rzeczy skłaniam 

się ku pierwszemu wariantowi (literatura (obrazy) vs. rzeczywistość), przy czym jest to raczej 

punkt orientacyjny, a nie zasada, zwłaszcza że podział taki został już zakwestionowany  

w badaniach literaturoznawczych, w których bierze się także pod uwagę (czym również i ja 

się zajmuję) np. płaszczyznę odbioru oraz aspekt intertekstualny176.  

W tym miejscu należy wspomnieć o materiale badawczym, który został uwzględniony 

podczas poszukiwań, ale nie będzie przedmiotem opisu. Starałem się przede wszystkim 

zajmować takimi obrazami, które jako całość mogły stworzyć zbiór jak najbardziej koherentny  

i skonstruowany pod względem jasnych kryteriów. Dzięki temu możemy mówić o zasadniczo 

zamkniętym trzonie (korpusie) prac, które dają nam nie tylko wyobrażenie o Włochach, ale  

i pozwalają w miarę precyzyjnie określić stopień ich popularności i powszechności. Nie 

chodziło zatem o rozszerzanie tego zbioru o wszystkie możliwe przypadki, ale o zajęcie się 

takimi przykładami, które można porównywać z innymi na podstawie tych samych 

kryteriów. Zostały zatem stworzone takie zasady, dzięki którym, gdyby pojawiły się inne 

przykłady, czy też rodzaje przedstawień, to zasadniczo nie zmieniłyby się główne tezy, ale  

i wnioski niniejszej pracy.  

Zrezygnowałem więc z omówienia prac rzeźbiarskich. Rzecz jasna, ówczesna polska 

prasa reprodukowała dzieła polskich artystów, takich jak Wiktor Brodzki czy Antonii 

Madeyski, na których możemy znaleźć wizerunki włoskich postaci – zarówno jako bohaterów 

historycznych, jaki i typów, przy braku złożonych scen figuralnych177. Jeśli jednak przyjrzymy 

się tym wizerunkom, to zauważymy, że w dużej mierze mają one schemat podobny do 

przedstawień w przypadku malarstwa.  

Jak się wiec można domyślić, tych kilkanaście przykładów (być może i więcej) 

włoskich wizerunków, można byłoby bez problemu ująć w moich rozważaniach, ale właśnie 

ze względu na ich charakter, w moim opisie siłą rzeczy musiałyby stracić na znaczeniu, ginąc 

pośród innych przedstawień, potraktowane jedynie jako kolejne przykłady. Co zaś wymaga 

podkreślenia, ich specyfika i swoistość nie zasługuje na takie potraktowanie, a na zupełnie 

                                                      
175 Bielecki 2013, s. 13. 
176 Bielecki 2013, s. 13. 
177 Grajewski 1972, s. 40-41 (prace Wiktora Brodzkiego).  

 



 

64 

 

osobne studium. W dużej mierze kierowałem się tutaj intuicją polegającą na tym, że moim 

materiałem są dzieła malarskie oraz powiązane z grafiką, mniej lub bardziej artystyczną178. Co 

więcej, jak wynika choćby tylko ze stanu badań, niemalże powszechną praktyką jest 

rozdzielanie właśnie badań nad malarstwem (i powiązanymi z nim praktykami 

artystycznymi) i rzeźbą179. 

Inną kwestią jest materiał wizualny podobny do omawianego, czyli fotografie (także 

jako całe albumy), pocztówki, ilustracje książkowe czy żywe obrazy180. Zdecydowałem, że nie 

będę go włączać do moich rozważań – przede wszystkim dlatego, że wyżej omówiony 

materiał posiada swoją koherencję, a także w miarę łatwo można sprawdzić, czy jego autorami 

są Polacy. Co więcej, wiadomo, jak i gdzie był pokazywany, a także metody badania jego 

recepcji są już w miarę ustabilizowane, co znacznie ułatwia refleksję nad nim.  

                                                      
178 Można tutaj wskazać na przykład drzeworyt sztorcowy. 
179 Jak pisałem wcześniej, z reguły omawia się albo malarzy, albo rzeźbiarzy, ewentualnie 

dodając informacje o tych drugich. Można zaobserwować tutaj pewnego rodzaju paradoks. Jak już 

pisałem w stanie badań, choć polska kolonia artystyczna jest opisywana wspólnie, to opracowania 

koncentrujące się na dziełach odnoszą się albo do malarstwa, albo do rzeźby. 
180 Np. w Muzeum Narodowym w Warszawie jest przechowywany zbiór zatytułowany 

Fotografie z kolekcji ks. Józefa Mrozowskiego, zawierający blisko 300 zdjęć z Półwyspu Apenińskiego – zob. 

http://www.cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/showcasedescription?dirids=86#. 

 Z kolei we Lwowie w 1900 roku wydano album Włochy – zbiór 2 000 artystycznych zdjęć włoskich 

widoków, typów ludowych oraz włoskich skarbów sztuki (przechowywany w Bibliotece Narodowej  

w Warszawie, sygnatura III 815.003 A). 

 Dodać można także lekko złośliwą opinię „Sępa”, czyli Władysława Maleszewskiego, który tak 

pisał na łamach „Biesiady Literackiej” w 1904 roku: „prawie nie ma młodego podróżnika, który by, 

wybierając się za granicę, nie brał z sobą aparatu fotograficznego, zwłaszcza panny z nim się nie rozstają 

w drodze, przywożą też do kraju całe kopy fotografii cudzoziemszczyzny, nie przepuszczają żadnej 

wieży, żadnej górze, żadnemu gmachowi, żadnemu typowi, nawet kelnerów, dorożkarzy i lazzaronów 

jest pełno w albumach naszych podróżniczek” (Maleszewski 1904, s. 343). 

Problem fotografii w prasie polskiej, na przykładzie „Tygodnika Illustrowanego”, poruszała 

ostatnio Ewa Nowak-Mitura (zob. Nowak-Mitura 2015). 

W wątku dotyczącym fotografii, co nas interesuje szczególnie, najbardziej problematyczną 

kwestią są fotografie włoskich aktorów występujących wówczas na ziemiach polskich czy też na 

deskach światowych teatrów, które były reprodukowane w polskich czasopismach. Pytanie, na ile te 

postaci były postrzegane głównie jako aktorzy (narodowość miała więc mniejsze znaczenie), a na ile 

właśnie poprzez swoje pochodzenie. Kwestię tę łączę jednak z ikonografią teatralną, omówioną przez 

cytowaną już Alicję Kędziorę na przykładzie „Tygodnika Illustrowanego”, więc pozwolę sobie 

wyłączyć ją z moich badań – przede wszystkim ze względu na jej naturę wymagającą innych metod, 

powiązanych z historią teatru oraz socjologii; por. Kędziora 2018a i 2018b – tutaj na s. 19-236 (dział 

zatytułowany Portrety) wykaz tego typu przedstawień, zresztą nie tylko dla włoskich aktorów. 

O żywych obrazach (dla których udało się znaleźć materiał badawczy dla tego okresu) powstała 

osobna monografia – Komza 1995. 

 

http://www.cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/showcasedescription?dirids=86
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Rzecz jasna, być może najważniejszym materiałem, jaki powinien był znaleźć się w tej 

pracy, jest „obraz własny” Włochów w latach 1861-1914. Byłby to wybór ilustracji i tekstów,  

w których Włosi portretowaliby sami siebie, a następnie ich konfrontacja z moim materiałem 

badawczym. Poza kilkoma wyjątkami nie zdecydowałem się na taki zabieg. W mojej opinii 

wymagałoby to o wiele szerzej zakrojonych badań, niemalże zestawienia całego rozwoju 

malarstwa włoskiego (o czasopismach ilustrowanych nie wspominając), a także 

piśmiennictwa z tego okresu. Co o wiele ważniejsze, taka „konfrontacja” na poziomie jednej 

pracy nie byłaby korzystna poznawczo, gdyż, w mojej opinii, należy najpierw porządnie  

i uczciwie przebadać to zagadnienie z „polskiego” (ale i np. „niemieckiego” czy 

„angielskiego”) punktu widzenia, a następnie zestawić z „prawdziwym” obrazem Włochów 

w oczach ich samych. Stąd też decyzja o pewnego rodzaju „jednostronności” mojej pracy, 

która – rzecz jasna – może być podstawą do dalszych badań komparatystycznych. 

 

Zakres dat  

Zakres czasowy niniejszej pracy, czyli lata 1861-1914, został wybrany z następujących 

powodów. Przede wszystkim rozumiem przez niego okres pomiędzy zjednoczeniem Włoch  

a I wojną światową. Rzecz jasna ze względu na proces terytorialnego formowania się 

Królestwa Włoch data ta jest raczej umowna, chodziło mi raczej o symboliczny początek 

nowoczesnego państwa włoskiego181.  

Ponadto taka praktyka, czyli uznania roku 1861 (względnie września 1870) za moment 

przełomowy, znajduje także uzasadnienie w omówionym już stanie badań – widać to było 

choćby tylko w dwóch podstawowych (polskich) opracowaniach, czyli książkach Lechosława 

Lameńskiego i Marii Nitki, czy zagranicznych, np. w katalogu Le peuple de Rome lub książce 

Golo Maurera.  

                                                      
181 Nie miejsce tutaj na szczegółowe rozważania, jak kształtowała się wówczas włoska 

państwowość, ale chciałbym podkreślić, że choć zjednoczenie Italii było procesem oczekiwanym  

i wypracowywanym przez pokolenia, to jednak jego forma i nagłość przysporzyła nieco problemów. 

Zdaniem Procacciego, „cena zjednoczenia była przede wszystkim ceną polityczną, konsekwencją 

sposobu, w jaki to zjednoczenie zostało urzeczywistnione. Widzieliśmy przecież, że osiągnięto je drogą 

następujących po sobie przyłączeń do Piemontu różnych istniejących państw włoskich. […] Ten zgrzyt 

i dystans między rządzącymi a rządzonymi był najwyższą ceną, za którą zjednoczenie zostało 

osiągnięte. Dziś jeszcze Włochy nie skończyły zań płacić (Procacci 1983, s. 357-358).  
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Poza tym data ta ma także znaczenie dla sztuki polskiej. Tak się składa, w latach 60. 

XIX wieku pojawia się pokolenie artystów, które w znaczny sposób rozwija malarstwo 

polskie,  

a z biegiem czasu zostaje uznane wręcz za następców Wielkich Wieszczów w roli duchowych 

przewodników narodu182.  

Druga cezura, czyli wybuch I wojny światowej, to z kolei symboliczny koniec 

„długiego XIX wieku”, ale i w oczywisty sposób koniec niektórych praktyk i postaw 

artystycznych, co było już widać w omawianych pracach. 

Co więcej, daty te zamykają w sobie interesujący okres, pełny przeróżnych zmian, 

które z jednej strony warunkowały życie intelektualne epoki, a z drugiej – samą praktykę 

kontaktów z Włochami. Myślę tutaj choćby o upowszechnieniu kolei, co diametralnie zmieniło 

sam sposób podróżowania, oraz wzrastającej roli prasy, która stała się wówczas głównym 

medium183.  

W przypadku tego okresu mamy do czynienia ze szczególnym czasem, kiedy kolejne 

prądy w sztuce polskiej nakładają się na siebie, często współistniejąc184. Siłą rzeczy moja praca 

jest czymś w rodzaju przekroju przez polskiej malarstwo (i nie tylko) w tym czasie. Ponadto 

przyjmuję założenie, że niektóre tematy i sposoby wizualnej reprezentacji charakteryzuje 

zauważalna ciągłość w latach 1861-1914, choć oczywiście inne będą ulegać zmianie. Można 

jednak mówić o pewnego rodzaju stabilności, w ramach której można badać cyrkulację 

określonych idei i obrazów. Co jednak ciekawe, choć Włochy się zmieniają, co zaświadcza 

ówczesne piśmiennictwo, to pewne tematy i konwencje, które napotkamy podczas oglądania 

prac artystów – niekoniecznie. Wątek ten będzie szczególnie interesujący.  

Okres ten bez wątpienia jest wystarczający, żeby zająć się tym zjawiskiem w ujęciu 

przekrojowym. Dlatego też np. nie poruszam w mojej pracy zagadnienia futuryzmu w sztuce 

                                                      
182 Por. np. Malinowski 2003, s. 151-152. 
183 Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w moich rozważaniach (poza drugim rozdziałem) nie 

będę się wdawać w opisy samych podróży i pobytów we Włoszech, gdyż jest to właśnie jeden z tych 

kontekstów, który mógłby przesłonić właściwy przedmiot mojej pracy. 

O znaczeniu prasy w XIX wieku, choćby na przykładzie Włoch, por. Zimmermann 2006. 
184 Por. Malinowski 1987, s. 5-7. O szczególnym momencie w sztuce polskiej ok. roku 1900, jako  

o „szczęśliwej godzinie”, pisała Maria Poprzęcka, zwracając uwagę na „niezwykłe zgęstnienie 

problematyki artystycznej”, świadczącej o niebywałej dojrzałości ówczesnego polskiego malarstwa 

(Poprzęcka 1997, s. 45).  
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polskiej (choć, jak wiemy, częściowo pojawia się on już w omawianym przeze mnie okresie) 

czy obecności Polaków na Biennale Sztuki w Wenecji185. Są to kwestie w moim przekonaniu 

zupełnie odrębne. 

 Daty te mają jednakże charakter brzegowy (wyznaczają raczej umowne ramy 

zjawiska), zaś w przypadku twórczości niektórych artystów są niekiedy wręcz mechaniczne, 

ponieważ ich zainteresowanie Włochami nie zaczyna się lub kończy w 1861 czy 1914 roku. Jak 

pokazuje bowiem choćby omawiany już przykład Wojciecha Weissa, jego inspirowana 

Włochami twórczość nie kończy się w roku 1914, ale trwa dalej, a w dodatku pojawiają się 

nowe motywy czy formy186.  

Rzecz jasna, samo zjawisko, rozumiane już szeroko, czyli jako inspiracja Italią oraz 

polsko-włoskimi kontaktami artystycznymi, trwa i jest bardzo różnorodne. Przykładem są 

prace Ludomira Sleńdzińskiego, działalność Grupy Kapitol, którą tworzyli w latach 30.  

w Rzymie tacy artyści, jak Jan Dzieślewski, Krystyna Dąbrowska, Józef Gosławski, Antonii 

Madeyski, Michał Paszyn i Leon Siemiradzki (syn Henryka), czy włoska podróż 

wrocławskiego malarza Zbigniewa Karpińskiego w 1957 roku – ale z oczywistych względów 

nie jest to już temat mojej rozprawy187.  

 

Ikonosfera – hasło wywoławcze, pojemna formuła oraz pojęcie 

Waldemar Okoń tak pisał o XIX wieku i obrazach: „człowiek wieku XIX żył w świecie 

obrazów. Były to obrazy natury, literackie, malarskie, imaginatywne. Do wszystkich tych 

obrazów docierano nie szczędząc trudu i wysilając całą swą wrażliwość, ponieważ obrazy 

                                                      
185 O kontaktach polskich artystów z włoskim futuryzmem pisał ostatnio Przemysław Strożek 

w swojej monografii poświęconej temu zagadnieniu (Strożek 2012). Z kolei Polakami na Biennale Sztuki 

w Wenecji zajmowała się cytowana już Joanna Sosnowska (zob. Sosnowska 1999). 
186 Por. Łomnicka 2011. 
187 O Slendzińskim (i nie tylko) oraz jego inspiracjach włoskim renesansem (ale i innymi 

włoskimi tematami) pisała np. Iwona Luba (por. Luba 2002), Grupą Kapitol zajmowała się Anna Rudzka 

(por. Rudzka 2011, tam również wybór źródeł oraz inne opracowania na ten temat), zaś włoskiej 

podróży Zbigniewa Karpińskiego artykuł poświęcił Andrzej Jarosz (por. Jarosz 2012). Na marginesie 

można także wspomnieć o szczególnym przypadku, jakim jest praca Witkacego Pejzaż włoski, powstała 

w 1903 roku (obecnie w zbiorach Muzeum w Słupsku), która choć czasowo przynależy do omawianego 

przeze mnie okresu, to stylistycznie różni się od innych „włoskich” prac polskich artystów  

w diametralny sposób. 
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wynagradzały człowiekowi XIX wieku wszelkie starania, przynosząc mu ukojenie, piękno, 

harmonię, a często też odrobinę sensacji lub upostaciowienie skrywanych pragnień  

i tajemnych dążeń. Obrazy przenikały się i przepływały ze świata rzeczywistego w świat 

fantazji, ze sztuki słowa w sferę ikoniczną, pomagały uciec od mozołów codzienności i były 

tej codzienności najlepszym świadectwem. Obrazy łączyły wszystkie dziedziny sztuki, 

stanowiły siłę obalającą wszelkie podziały, były wszechobecne, ponieważ w nich zawierano 

jednocześnie pierwiastki fabularne i opisowe, poetyckie i werystyczne, wyobrażeniowe  

i realne”188.  

Obecnie, czyli w XXI wieku, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż jak 

czytamy w pierwszym zdaniu wstępu do pracy zatytułowanej Teoria obrazu w naukach 

humanistycznych: „obraz stanowi najbardziej wieloznaczny termin, jaki pojawił się w naukach 

humanistycznych”189.  

Co więcej, Hans Belting zauważa, że „w ostatnich latach modne stało się mówienie  

o obrazach. Ujawnia się jednak przy tym niezgodność sposobów mówienia, przesłonięta 

jedynie przez to, że niczym narkotyk stale pojawia się to samo słowo »obraz«. […] Nieustanie 

spotykamy się z brakiem ostrości w mówieniu o obrazach. Niektórzy chcą wywołać wrażenie, 

jak gdyby krążyły one bezcieleśnie, czego nigdy nie czynią nawet obrazy wyobraźni i pamięci, 

okupujące przecież nasze własne ciało. Niektórzy generalnie zrównują z obszarem 

wizualnym, co sprawia, że wszystko, co widzimy, jest obrazem, który tym samym traci swoje 

znaczenie symboliczne. Inni ryczałtowo utożsamiają obrazy ze znakami ikonicznymi, 

związanymi poprzez związek podobieństwa z rzeczywistością, która nie jest obrazem  

i pozostaje wobec niego nadrzędna”190.  

Te trzy cytaty wprowadzają nas w kolejne założenie istotne dla mojej pracy – pojęcie 

obrazu, a dokładnie „obrazu Włochów”, mniej więcej w takim ujęciu, jak wskazał je już Okoń, 

czyli „natury, literackie, malarskie, imaginatywne”, ale z uwzględnieniem ich 

dziewiętnastowiecznych uwarunkowań – oglądanych z punktu widzenia historii sztuki (i nie 

tylko) w XXI wieku. Szczególnie interesujące zdawało się owe przenikanie tych różnych 

                                                      
188 Okoń 2002c, s. 165. 
189 Chmielecki, Lisowska 2015, s. 5. 
190 Belting 2007, s. 11. 
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typów obrazów, czy to rzeczywistych, czy literackich, czy też pozostających w sferze 

wyobraźni (sic!).  

Jak już możemy się domyślić, chodzi tutaj o zjawisko, w ramach którego możemy 

mówić o istnieniu obiektywnej rzeczywistości (Włochy i Włosi), fizycznie istniejących 

obrazów na ich temat (przedstawień wykonanych konkretną techniką artystyczną, ale i ich 

reprodukcji), „obrazów wyobrażonych” (czyli tworów wyobraźni na temat tego, jak powinna 

się ona ucieleśniać), a także szeregu praktyk kulturowych z tym powiązanych. Co więcej, 

wszystkie te typy istnieją w mniej więcej tym samym czasie.  

Natomiast w opinii Beltinga (ale i Chmieleckiego czy Lisowskiej) możemy znaleźć 

dowód na żywotność dyskusji na temat obrazu (czy przedstawienia) i jego statusu  

w rzeczywistości oraz w naukach humanistycznych, jaka miała miejsce w ostatnich latach, jak 

również zachętę do ostrożności. Paradoksalnie omówienie materiału badawczego 

(stanowiącego pewną całość, zbiór) stosunkowo łatwo przedstawić za pomocą sumarycznego 

opisu, zaś to pojęcie obrazu nastręcza o wiele więcej problemów. Nie zmienia to faktu, że jest 

ono w moim przypadku kluczowe, więc nie możemy poprzestać na definicjach hasłowych, ale 

trzeba je zarysować w miarę precyzyjnie.  

Warto także zaznaczyć, że rozszerzenie pojęcia obrazu, czy też wizualności, ale  

i dyskusja na ten temat, trwa od jakiegoś czasu, co przynosi kolejne propozycje 

metodologiczne191. W dużej mierze można je podsumować za pomocą sekwencji 

następujących kwestii (pytań)192. Czym jest „obraz” (obrazowość), jaka jest jego relacja do 

                                                      
191 Niektóre z tych prac wskazują Chmielecki i Lisowska (Chmielecki, Lisowska 2015, s. 10 – 

Bibliografia). Badacze przedstawili także krótki stan badań związany z tym zagadnieniem (s. 6-7). 

Podobne omówienie, ale bardziej pod praktycznym kątem, znajdziemy też u Alicji Kędziory (Kędziora 

2018a, s. 15). Dodać można, że swoistym „przewodnikiem” po tych pracach jest także książka Mariusza 

Bryla pt. Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku (Bryl 2008). 
192 Freedberg 2005 – tutaj o „potędze wizerunków” (czy może raczej „mocy”), w którą są 

wyposażone obrazy; Czekalski 2006 – zarys metodologiczny problemu związków międzyobrazowych; 

Belting 2007; Bryl 2008 – panorama myśli metodologicznej, przede wszystkim anglo-  

i niemieckojęzycznej, które tworzą dzisiejszą historię sztuki; Perspektywy współczesnej historii sztuki 2009 

– wybór 32 tekstów metodologicznych pogrupowanych wobec stosunku ich autorów do pojęcia 

„obrazu”, każdy z nich rozpatrywany osobno jest właściwie propozycją metodologiczną; wśród nich 

kilka dotyczących visual culture studies, w sumie cała antologia składa się, jak pisał jeden z jej autorów, 

na „w miarę spójny teoretyczny pejzaż współczesnej historii sztuki” (Bryl 2009, s. 24), a w dodatku 

pierwsza tego typu praca od ponad 30 lat (por. Juszkiewicz, Piotrowski, Suchocki 2009, s. 9-10); Leśniak 

2010 – książka zawierająca omówienie poglądów Georges’a Hubi-Didermana, czyli powiązań historii 

sztuki z antropologią obrazu; Michera 2010 – praca poświęcona problemowi obrazowości i narracji, 
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„wizualności” (która wymaga zdefiniowania, zwłaszcza w kontekście praktyk 

literaturoznawczych), czy też „sprawczości obrazu”, a następnie, jak należy wpisać te pytania 

w praktyki historii sztuki, która (być może) powinna stać się ogólniejszą nauką o wizualności, 

co będzie (być może) oznaczało konsekwencje nie tylko metodologiczne, ale i instytucjonalne 

w świecie humanistyki w XXI wieku. Jeszcze inaczej ujmując tę dyskusję, z jednej strony 

mielibyśmy do czynienia z badaniami dotyczącymi wizualności, zaś  z drugiej – swoistości 

obrazów.  

Są to ważkie kwestie, ale zastanówmy się, na ile są one istotne jako przyczynki do… 

badania obrazu Włochów. Choć bez wątpienia moglibyśmy zastosować niektóre z tych 

zagadnień do naszych rozważań, to jednak nadmierne poświęcenie temu uwagi (choć 

stanowiłoby to przyczynek do przedmiotu badań dzisiejszej humanistyki, czy też historii 

sztuki) być może zaciemniłyby prawdziwy cel naszych badań.  

Chodzi mi tutaj więc o pojemną formułę, za pomocą której mógłbym mówić o tych 

przeróżnych splatających się ze sobą obrazach, jak pisał Waldemar Okoń, zaś z drugiej  

– o zachowanie odpowiedniej precyzji w mówieniu o nich, pamiętając o bazowym materiale, 

jakim są fizycznie istniejące przedstawienia. Co więcej, całość musiałaby zamykać się w jakimś 

porządku metodologicznym albo chociaż pojęciowym. 

Zatem, choć z niewątpliwym pożytkiem będę korzystał w niniejszej pracy  

z powyższych ustaleń czy propozycji metodologicznych, to jednak muszą one pozostać, przy 

                                                      
korzystająca z niektórych pojęć kultury wizualnej w odniesieniu do opowiadania Stanisława Lema; 

Antropologia kultury wizualnej 2012 – obszerny wybór najważniejszych tekstów, a wraz z nimi pojęć, 

potrzebnych w badaniach nad kulturą wizualną; Leśniak 2013 – omówienie problemu „zwrotu 

obrazowego” (s. 33-40) oraz krytyka badań związanych z kulturą wizualną (s. 40-53) w świetle 

francuskiej semiologii pikturalnej; Mitchell 2013 – autor zajmuje się problemem wizualności w triadzie 

„obraz – przedmiot – media”; Boehem 2014 – problematyka „hermeneutyki obrazu” (ale i ewolucja 

poglądów badacza na to zagadnienie); Chmielecki, Lisowska 2015; Haake 2015 – zastosowanie metod 

hermeneutycznych do szczegółowych badań nad malarstwem Aleksandra Gierymskiego; Kurz 2015 – 

artykuł w praktyce stosujący pojęcie „meta-obrazu” do badań nad kulturą wizualną XIX wieku  

w Polsce; Saryusz-Wolska 2015 – bodaj najobszerniejsza i najnowsza praca w języku polskim, która 

łączy w sobie dwa ważne elementy: odnosi się do pojęcia „kultura wizualna” (czy też „kultury 

wizualne”) na poziomie teoretycznym oraz konfrontuje go z różnorodnym i obszernym materiałem 

badawczym; Mirzoeff 2016 – autor szczegółowo rozważa problem „kultury wizualnej”. 
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całym szacunku dla autorek i autorów z pasją oddającym się tym dyskusjom, jedynie 

narzędziami193.  

Stąd też w pierwszej kolejności przyjąłem precyzyjną definicję „obrazów fizycznych”, 

którą odnoszę do materiału badawczego. Korzystam tutaj z opinii Marii Poprzęckiej, która 

pisała: „Przez »obrazy« rozumiem nie tylko obrazy malarskie, lecz każde kwalifikowane jako 

sztuka przedstawienie wizualne, niezależnie od medium, w jakim jest wykonane”194. Na 

potrzeby mojej pracy chciałbym je rozszerzyć (ze względu na problem przedstawień, których 

nie możemy zakwalifikować jako sztukę), dodając do niej również ilustracje pochodzące  

z ówczesnej prasy, niekoniecznie będące wytworami uznawanymi za dzieła artystyczne. Jak 

już wiemy, są to nie tylko reprodukcje prac malarskich, które niekoniecznie dotrwały do 

naszych czasów, lecz także przeróżne wizerunki Włochów występujące w ówczesnym obiegu, 

który w mojej opinii jest kluczowy.  

Warto także pamiętać o problemie, który poruszył Andrzej Leśniak. W swojej książce, 

zajmując się problemem pojęcia obrazu, zwracał uwagę na dwa znaczenia obrazu – pierwsze, 

czyli „malowidło, obraz malarski, dzieło artystyczne, uświęcone tradycją przedmiotu badań 

historii sztuki, będącego także obiektem zainteresowania innych dyscyplin”, ale i drugie,  

w którym obrazy są „elementami pola wizualności definiowanej przez złożoną sieć 

                                                      
193 Warto na marginesie przypomnieć może nieco złośliwy, acz trafny, artykuł Janusza 

Sławińskiego z 1978 roku, a więc mający już ponad czterdzieści lat (!), zatytułowany Zwłoki 

metodologiczne. Czytamy w nim: „Owe narzędzia i procedury są dziś w mniejszym stopniu interesujące 

ze względu na ich ewentualną użyteczność badawczą, bardziej zaś jako obiekt możliwych eksplikacji, 

komentarzy i dopowiedzeń. Nie to, że są zdolne coś opisywać lub wyjaśniać, budzi głownie ciekawość, 

lecz to, w jakiej mierze same mogą być dalej objaśniane. Tym bardziej przykuwają uwagę, im więcej da 

się o nich powiedzieć. Refleksja nad instrumentem badawczym nie jest już początkiem ruchu 

przybliżania się do przedmiotu; inicjuje ruch oddalania się od niego – otwiera łańcuch wypowiedzi, 

które aktualizują kolejno coraz wyższe stopnie semantyczne języka. Od modelu więc droga wiedzie nie 

ku interpretacji zjawisk, lecz do metamodelu, który z kolei implikuje rozważania o sposobach 

konstruowania metamodeli; nie wystarczy zbudować teorię, gdyż natychmiast domaga się ona 

wsparcia przez mocniejszą metateorię, ta zaś wymagać będzie niechybnie rozwinięć – na wyższym 

poziomie; technika analizy sprawdzać się ma nie tyle w fortunnych zastosowaniach, co przede 

wszystkim w bogatych i wielostronnych dociekaniach na temat jej wewnętrznej logiki, optymalnych 

warunków stosowalności, dających się przewidywać pożytków, jakie przyniesie dyscyplinom innym 

niż macierzysta itp. itp. Proces spiętrzania się wypowiedzi o narzędziach i procedurach nie ma – 

teoretycznie biorąc – kresu” (Sławiński 1978, s. 3-4).  
194 Poprzęcka 2008, s. 201 (przypis 7 do rozdziału Inne obrazy). 
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dyskursów, wśród których historia sztuki nie pełni już funkcji dominującej”195. To drugie 

ujęcie będę też stosował w mojej pracy, zajmując się poszczególnymi obrazami.  

Przy okazji pojawia się tutaj problem „obrazu” w znaczeniu imagologicznym. Jest to  

o tyle istotne, że w moich badaniach będę korzystał z praktyk tych badań. Jak pisał Arkadiusz 

Boniecki, „termin imagologia zbudowany jest z dwóch części: imago = image (»obraz«, 

wyobrażeniowość) + logos = słowo, rozum, myśl, nauka. W potocznym rozumieniu można 

utożsamiać tę dziedzinę z »nauką o obrazach«”196. Co więcej, jak pisał Tomasz Ewertowski 

(bazując na ustaleniach wcześniejszych badaczy): „terminu »obraz« używam w ogólnym 

znaczeniu stosowanym w studiach imagologicznych: mentalna lub dyskursywna 

reprezentacja bądź opinia dotycząca osoby, grupy, etnosu, »narodu«197.  

Co więcej, nie możemy zapomnieć o obiegu tych imagologicznych „obrazów”. Jak 

bowiem pisała Marta Chaszczewicz-Rydel w swojej pracy Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, 

nowa imagologia, „aspekt popularności będzie stanowił jeden z kontekstów interpretacyjnych, 

ponieważ, oczywiście, wiąże się on ze stopniem upowszechnienia poszczególnych obrazów 

Bałkanów. Wybrany materiał ma za zadanie dostarczyć wgląd w spektrum dyskursów,  

w których obrazy te funkcjonują w szerokim obiegu”198. 

Jak więc widać, wychodząc od w miarę prostej definicji obrazu, zakres pojęciowy mojej 

pracy zaczyna się już nieco komplikować, czy też narastać, a nie wpisaliśmy go nawet  

w jakikolwiek układ pojęciowy czy też metodologiczny – poza imagologią, rzecz jasna. Jest to 

ważne nie tylko ze względu na imagologię, ale i owe inne obrazy wskazane przez Waldemara 

Okonia – niekoniecznie istniejących fizycznie – które w dodatku się przenikają.  

Dlatego też potrzebne jest pojęcie, za pomocą którego mógłbym połączyć rzeczywiście 

istniejące wizerunki Włochów, ich obieg w ówczesnym świecie, ale i pomieścić w nim 

pozostałe – te, o których pisał Okoń, czyli literackie czy „imaginatywne”, a także te mniej 

uchwytne, np. obrazy mentalne (co wynika choćby z praktyk badań imagologicznych). Dodać 

również trzeba obrazy włoskiej rzeczywistości, jakie ówcześni Polacy zapamiętali po 

                                                      
195 Leśniak 2013, s. 91. Badacz wychodzi od francuskich słów tableau vs. image, co w języku 

polskim z reguły tłumaczy się jako „obraz”. Podobne rozróżnienie występuje także w języku angielskim 

(image vs. picture), co nie pozostaje bez znaczenia dla rozważań teoretycznych. 
196 Boniecki 2014, s. 141. 
197 Ewertowski 2014, s. 203, przypis 2.  
198 Chaszczewicz-Rydel 2013, s. 20-21.  
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własnych wizytach w Italii. Rzecz jasna, chodziłoby także o takie pojęcie, w którym, pośród 

tej mnogości przeróżnych kategorii (czy też klas) obrazów, nie zaginęłyby same obrazy jako 

przedmiot badań historii sztuki. 

Zdecydowałem się na określenie „ikonosfera”, wprowadzone – jak wiadomo – przez 

Mieczysława Porębskiego w książce o tym samym tytule, która ukazała się w 1972 roku199. Na 

pierwszych stronach tej pracy czytamy: „pojęciem wyjściowym tych rozważań jest pojęcie 

obrazu. Konieczność zajęcia się nim znajdzie być może motywację w rosnącym znaczeniu 

przekazów obrazowych – wizualnych i innych – w cywilizacji współczesnej. […] Obrazowe 

stereotypy, konwencje, symbole otaczają nas zewsząd, napierają, informują i zwodzą, 

zachęcają i przestrzegają. Zawsze wokół nas obecna jest ikonosfera, od której wolni stajemy 

się jedynie w specjalnych komorach ciemności i ciszy (gdzie pono dłużej wytrzymać nie 

sposób)”200.  

A następnie: „[praca ta stanowi] próbę takiego właśnie ogólniejszego spojrzenia na 

problematykę obrazów od strony ich struktury, funkcji kulturowej, miejsca, jakie zajmują  

w świecie człowieka i jego historii”201. Rzecz jasna, choć Porębski w swojej pracy zaznaczał, że 

to wyboru takiego pojęcia popchnęła go narastająca liczba obrazów jemu współczesnych, to 

nie zmienia to faktu, że – jak sam pisał – „aktualna i przeszła ikonosfera jest dla historyka 

stałym polem obserwacji i penetracji”202.  

Natomiast w zakończeniu Ikonosfery autor pisał tak: „pojawiający się obraz trwa przez 

moment czy dłużej, oddziałuje, przemija”, a więc jest „stanem rzeczy”203. Następnie, ponieważ 

działa on na odbiorcę, to staje się – zdaniem Porębskiego – „faktem”, czyli czymś, „co się 

spełniło, dokonało i musi być odtąd brane pod uwagę”204. Co ważne, ze względu na to obraz 

                                                      
199 Porębski 1972, zwłaszcza Słowo wstępne (s. 5) oraz Pojęcie ikonosfery w Uwagach końcowych  

(s. 271-276). Dzieje wydań, recepcji oraz wpływu na historię sztuki Ikonosfery omawia Anna Olszewska  

w artykule poświęconym Porębskiemu (Olszewska 2013, s. 13-16). Tam również wybór głosów 

recenzenckich, jakie się pojawiły po publikacji tej książki. 

 O samym Mieczysławie Porębskim, poza cytowanym artykule Olszewskiej, pisali w tym 

samym numerze „Rocznika Historii Sztuki” Piotr Juszkiewicz (Juszkiewicz 2013), Ryszard Kasperowicz 

(Kasperowicz 2013) i Joanna Sosnowska (Sosnowska 2013).  
200 Porębski 1972, s. 5. 
201 Porębski 1972, s. 5.  
202 Porębski 1972, s. 5 i 274.  
203 Porębski 1972, s. 272. 
204 Porębski 1972, s. 272. 
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jest też więc „zdarzeniem”, a więc „czymś, co oddziaławszy raz, oddziałać może znowu  

w podobny, choć niekoniecznie identyczny sposób”205. „Fakty – oczywiście w rozumieniu 

Porębskiego, zgodnie z powyższym ujęciem – tworzą rzeczywistość, której częścią, czymś  

w rodzaju powłoki, jest dostępna nam właśnie ikonosfera”206. 

Cytaty te zwierają clue poglądów badacza, a także dają pogląd, jak w klarowny  

i poręczny sposób można je przełożyć na obszar moich badań207. W moim przypadku jest nim 

rzecz jasna obraz Włochów, a będę się nim zajmować także od strony funkcji kulturowej oraz 

miejsca, jaki zajmował w „świecie” i w historii postrzegania Włochów przez Polaków. Warto 

także zwrócić uwagę na sekwencję budowania ikonosfery, czyli: obraz jako stan rzeczy, stający 

się zdarzeniem, a następnie poprzez oddziaływanie na odbiorcę, tworzące rzeczywistość i jej 

„powłokę”, czyli ikonosferę. 

Innymi słowy, mamy do czynienia ze sferą obrazów, z jednej strony fizycznie 

istniejących, a z drugiej takich, które stają się faktem, zdarzeniem, choć mają pochodzenie 

naturalne (np. Porębski za część ikonosfery uznaje również środowisko przyrodnicze, jakie 

nas otacza208), ale i tworzące układ wizualny, który się do tego odnosi, czy też go reprezentuje. 

Jak więc widać, od Porębskiego pochodzi schemat, dzięki któremu w mówieniu o obrazach 

można w miarę precyzyjne przechodzić od sfery rzeczywistości do sfery obrazów, od sfery 

obrazów „wyobrażonych” do sfery rzeczywiście istniejących. Pasażowość ta jest szczególnie 

istotna, ponieważ pokazuje, że nie tylko fizycznie istniejące obrazy są istotne w badaniu 

ikonosfery. 

Co więcej, jak pisała cytowana już Magdalena Saryusz-Wolska, „wobec różnic między 

obrazem a wizualnością przydatnym terminem okazuje się »ikonosfera« Mieczysława 

                                                      
205 Porębski 1972, s. 272. 
206 Porębski 1972, s. 272. 
207 Na marginesie można wspomnieć o strukturalistycznej orientacji pracy Porębskiego. Tak, 

zdaniem Anny Olszewskiej, była ona wówczas postrzegana (Olszewska 2013, s. 14). Co więcej, sam 

autor umieścił w swojej książce fragment wprost zatytułowany Myślenie strukturalne (Porębski 1972,  

s. 39-60). Mariusz Bryl dostrzega z kolei w Ikonosferze „świadectwo wczesnych inspiracji 

semiotycznych” (Bryl 2008, s. 17, przypis 19).  
208 Porębski 1972, s. 274. Precyzyjnie rzecz biorąc, nazywa je „naszym habitatem ekologicznym”. 
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Porębskiego”209. Adaptuję go zatem na potrzeby własnych badań, ale i pozwalam sobie 

sprecyzować.  

Zatem, za ikonosferę w wymiarze fizycznym uznaję obrazy i grafikę artystyczną (co 

jest raczej zrozumiałe), ale także czasopisma ilustrowane, ponieważ było to wówczas jedno  

z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejsze medium, które dostarczało także znaczną 

ilość materiału pisanego, w naturalny sposób określające sposób recepcji (obrazów 

komentarze, objaśnienia). To byłaby pierwsza klasa (grupa) tworząca ikonosferę.  

Następnie, za ikonosferę (czy też element ją tworzący) uznaję owe „obrazy 

imaginatywne”, czyli ówczesne, mniej lub bardziej uświadomione, wyobrażenie o Włoszech. 

Łączyłbym je z pojęciem dyskursu – w tym wypadku obrazowego; na razie definiując go 

najprościej, czyli jako zbioru wszystkich istniejących obrazów-wypowiedzi w danej kulturze, 

a także praktyk z tym związanych210. W ramach tej „klasy” obrazy możemy podzielić na dwie 

podgrupy, a więc z jednej strony „imaginatywne obrazy konkretne”, czyli poszczególne 

wyobrażenia polskich artystów z miejscami i postaciami, które chcieli malować (przed 

wyjazdem), zaś z drugiej – „obrazy w obiegu”, czyli niekoniecznie uświadomione pojęcia, 

które były w ówczesnym obiegu kulturalnym i wpływały na artystów. 

Najlepszym przykładem poświadczającym ten problem niech będzie opinia Józefa 

Ignacego Kraszewskiego, którą umieścił w odautorskim wstępie do powieści Pod włoskim 

niebem. Fantazja. Co ważne, choć przedmowa towarzyszyła kolejnym wydaniom, to 

Kraszewski pisał samą powieść jeszcze przed swoim wyjazdem do Włoch211. Otóż pisze on 

tak: „komuż się z nas czarowne Włochy nie śniły? […] W jednej z tych chwil tęsknoty 

napisałem powieść z fantazją, którą te słów kilka poprzedza, byłem osamotniony. Zaczytałem 

się w Dancie, przypomniał mi się obraz wystawiający karnawał rzymski na Corso, na który 

długo patrzałem w Horodźcu i tak urodziła się ta powiastka. Nie trzeba w niej szukać nic 

                                                      
209 Saryusz-Wolska 2015, s. 47. Dodać można, że na opinię tej badaczki natrafiłem nieco później, 

już po wybraniu „ikonosfery” jako pojęcia, czy też hasła wywoławczego, więc przede wszystkim 

utwierdziła mnie ona w przekonaniu, że moja badawcza intuicja była słuszna. 
210 Szerzej problem „dyskursu” omawiam w kolejnym rozdziale.  
211 Nitka 2014, s. 9. Zapis jego włoskiej wyprawy znajdziemy dopiero w słynnych Kartkach  

z podróży, o których szczegółowo piszę w kolejnym rozdziale, tam także najważniejsze prace 

poświęcone temu tekstowi.  
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więcej nad to co zawiera – obrazek odgadniony w marzeniu, zapewne nie całkiem trafny, ale 

może za to żywy”212. 

Jak możemy wnioskować na podstawie tego cytatu, Kraszewski po pierwsze zakładał, 

że pewnego rodzaju afekt względem Włoch (czy też określony sposób przeżywania 

kulturowego kontaktu z nimi) jest powszechny, więc może o to pytać w retoryczny wręcz 

sposób. Następnie, impulsem do napisania Pod włoskim niebem był konkretnie istniejący obraz 

przedstawiający sceny na Corso, który oglądał. Poświadcza to rolę fizycznie istniejących 

obrazów przedstawiających włoskie sceny w kształtowaniu obrazów literackich, które miały 

za zadanie opisywać dane zjawisko kulturowe bez uprzedniego kontaktu z nim.  

Co więcej, Kraszewski kreśli całą panoramę włoskich motywów bez ich tłumaczenia, 

a więc zakłada, że były powszechnie znane wśród jego czytelników. Poza samym karnawałem 

mamy głównego bohatera Jana – polskiego ziemianina, którego melancholia wygnała do 

Włoch (podróż do Włoch) oraz jego miłość do pięknej Pepity, rzymianki z Trastevere, 

obdarzonej przekornym nieco charakterem (miłość we Włoszech, Włosi jako określone typy 

psychologiczne i fizjonomiczne). Jan stara się być malarzem, mieszka wraz z innymi artystami 

(kolonia artystyczna). Jednym z punktów kulminacyjnych jest sprawa portretu Pepity 

(włoskie malownicze typy oraz stereotyp związany z Zatybrzem jako dzielnicą 

rzezimieszków). Dodać można, że nieszczęśliwa miłość Jana do Pepity da się zamknąć  

w Dantowskiej formule nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Cytat 

ten pojawia się zresztą na początku powieści, gdyż to właśnie tę pieśń Dantego czyta Jan. 

Widać więc, że fizycznie istniejący obieg obrazów z konkretnymi włoskimi scenami 

współgrał z powszechnie przyjętymi oczekiwaniami kulturowymi. Rzecz jasna, tekst 

Kraszewskiego zapewne wpływał na takie postrzeganie Włoch wśród ówczesnych Polaków.  

Na przykładzie tym, jak w soczewce, widzimy problem przenikania się (czy też 

współistnienia) wspomnianych już dwóch „klas” (grup) obrazów, a także rolę, jaką w procesie 

tym odgrywa współistniejąca trzecia „klasa” (grupa) obrazów, czyli obrazy literackie, którymi 

także zajmuję się w mojej pracy. Mają one znaczenie szczególne, ponieważ tworzyły obrazy, 

które pod wpływem lektury ukierunkowywały takie, a nie inne postrzeganie Włoch. Innymi 

słowy – sfera włoskiego doświadczenia, obrazów z nimi powiązanych, czy to literackich, czy 

                                                      
212 Kraszewski 1857, s. 1.  
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malarskich, łączy się wraz z oczekiwaniami kulturowymi. Co ważne, źródła te poświadczają 

się wzajemnie, potwierdzając swoje współistnienie we wspólnym tworzeniu takiego, a nie 

innego wizerunku Włoch i Włochów. Nie możemy więc mówić o jakimś ustalonym schemacie, 

ale nieustanne dyfuzji we wszystkich kierunkach tego układu. 

Jak było widać na przykładzie Kraszewskiego, właśnie ze względu na łączenie się tych 

„klas” (grup), badając ich przenikanie, nie używam powszechnie używanego określenia 

„ikonografia”. Nie chodzi mi bowiem tylko o katalog prac, czy też określenie występujących 

motywów, jakie charakteryzowały przedstawienia Włochów, ale także o wyobrażenia mniej 

uchwytne, jak np. obrazy literackie czy ogólne wyobrażenia na temat Włochów, których nie 

sposób pominąć przy omawianiu tego zagadnienia213. 

Warto jednak podkreślić, że w badaniu obrazów imaginatywnych czy też literackich, 

pamiętając o przestrodze Beltinga, każdorazowo będę wychodził w swoich rozważaniach 

właśnie od realnie istniejących, czyli „obrazów fizycznych”, znajdujący się w moim materiale 

badawczym214. Nie jest to tylko redukcjonizm, ale sposób, żeby niniejsza praca zachowała 

odpowiedni trzon i nie przeistoczyła się w ogólne rozważania na temat bliżej nieokreślonych 

obrazów Włoch.  

Ikonosfera (składająca się z tych czterech klas obrazów) będzie zatem, w zależności od 

przyjętego punktu widzenia, pojęciem (wypracowaną propozycją badawczą, która pomaga  

w interpretacji) oraz hasłem wywoławczym (dzięki któremu w łatwy sposób mogę określić, 

co jest moim materiałem badawczy oraz w jakie konteksty jest on uwikłany), ale i pojemną 

formułą, która pozwala połączyć te dwie kwestie.  

Ową ikonosferę, czy też te trzy modusy, możemy rozumieć w dwóch ujęciach 

(zakresach). Po pierwsze, jako wszystkie obrazy Włochów, które tworzyłyby sieć (system, 

układ, kłącze) obiektów i wyobrażeń, za pomocą których wówczas przedstawiano i myślano 

o mieszkańcach Półwyspu Apenińskiego. Po drugie, jako określenie mnogości wszystkich 

fizycznie istniejących i „imaginatywnych” obrazów tworzonych przez Polaków, w których 

owe przedstawienia Włochów funkcjonowały. W tym pierwszym przypadku chodziłoby  

                                                      
213 Oczywiście pisząc o „ikonografii”, pamiętam, że w triadzie Panofsky’ego, na etapie 

ikonologicznym literatura (jako punkt odniesienia czy też czerpania treści ideowych) była szczególnie 

ważna, przy czym w mojej opinii metoda ta nie jest do końca wystarczająca dla moich badań.  
214 Każdorazowo będę też miał na względzie cytowaną już opinię – czy też definicję – obrazu 

Marii Poprzęckiej. 
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o obrazy Włochów i odnoszenie się do nich samych, zaś w drugim – zestawianie je z innymi 

obrazami (na wszelakie tematy), które wówczas funkcjonowały w kulturze polskiej. Innymi 

słowy, możemy mówić albo o „włoskiej ikonosferze” albo o Włochach w polskiej ikonosferze 

z lat 1861-1914. 

Takie pojmowanie tego terminu nie jest zresztą odosobnione. Właśnie w tych dwóch 

zakresach (określenie zbioru różnych obrazów badanych razem vs. pojęcie obejmujące sferę 

otaczającą człowieka i kształtowaną przez obrazy) ikonosfera pojawia się w przeróżnych 

praktykach badawczych215.  

Dla Rocha Sulimy była to więc formuła pozwalająca omówić „architekturę” i stylistykę 

zabudowań działkowych w tekście zatytułowanym Między rajem a śmietnikiem. Ikonosfera 

warzywnych ogródków, który ukazał się w 1990 roku216.  

Pojęcie to jest również używane w badaniach przestrzeni w dziełach literackich,  

a dokładnie obrazów, które ją tworzą. Grzegorz Bąbiak w tekście Ikonosfera mieszczańska 

Gabrieli Zapolskiej pisał bowiem tak: „jednak problemem, którym chciałbym się zająć, jest nie 

tyle wyobrażenie mieszczańskości, ile konkretyzująca ją ikonosfera. Ikonosfera kreowana 

konsekwentnie przez autorkę, komponowana w misterny sposób i pełniąca w niektórych 

utworach nie mniej istotną rolę, co kreacja bohatera”217.  

Iwona Danielewicz posłużyła się tym pojęciem we wstępie do katalogu Chopin. 

Ikonosfera romantyzmu, dotyczącym obiektów i obrazów poświęconych temu pianiście, 

zwracając uwagę na tworzenie przez przeróżne obrazy systemu oraz na analogię do 

„fonosfery”218.  

Małgorzata Dolistowska w artykule z 2010 roku Miasta wielokrotnego zapisu – ikonosfera 

nowych przestrzeni tożsamości używała zaś pojęcia ikonosfery jako określenia zbioru faktów 

                                                      
215 Można też wspomnieć, że na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazywało się 

(ukazuje się?) czasopismo „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu”, przy czym, jeśli 

wierzyć internetowemu spisowi zawartości – nie ukazał się żaden (!) artykuł ze słowem „ikonosfera”  

w tytule; por. Archiwum Czasopisma – http://www.ikonosfera.umk.pl/start/index.php?id=6 (dostęp: 29 

III 2019). 
216 Sulima 1990.  
217 Bąbiak 2000, s. 14. 
218 Danielewicz 2010, s. 10. 

 

http://www.ikonosfera.umk.pl/start/index.php?id=6
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obrazowych, które tworzą tożsamość miasta, która każdorazowo musi być odczytywana, ale  

i aktualizowana219.  

Bodaj najobszerniejszą pracą, zarówno pod względem objętości, jak i omówionego 

materiału, jest książka Anny Myślińskiej pt. Polska współczesna ikonosfera narodowa220. Badaczka 

zebrała w niej przeróżne przedstawienia wizualne (plakaty, okładki prasowe, dzieła 

malarskie, ale i logotypy firm czy rysunki satyryczne) z przełomu XX i XXI wieku, które 

następnie intepretuje jako zapisy narodowego dyskursu czy przykłady oddziaływania 

współczesnej ikonosfery narodowej. Podsumowując w jednym zdaniu tę pracę, warto 

zauważyć, że w ujęciu Myślińskiej „ikonosfera narodowa” to zjawiska artystyczne (ale nie 

tylko), których konkretne przejawy obrazowe wpisują się (lub są wpisywane) w (auto)narrację 

Polaków na temat swojego narodu i służą określonym celom społecznym czy politycznym. 

Przegląd tych prac (oczywiście w wyborze), pokazuje, że w praktyce badawczej 

„ikonosfera” jest pojęciem pozwalającym na mówienie o obrazach, które są bardzo różne pod 

względem formy (niekoniecznie materialnej), zaś łączy je określona tematyka, mocno 

powiązana z określonymi założeniami ideowymi – także tam, gdzie pojęcie „ikonografii” jest 

niewystarczające, czy też nieoddające spektrum dotykanych przez badacza problemów. 

Podobnie jak w przypadku badania wizerunków Włochów w latach 1861-1914 w polskiej 

kulturze.  

Kończąc wątek ikonosfery, warto zauważyć, jak możemy postrzegać to pojęcie na tle 

cytowanych wcześniej autorów221. „Ikonosfera” jest bowiem czasami łączona z badaniami nad 

kulturą wizualną, czego dowodem jest choćby tytuł jednego z rozdziałów z Perspektyw 

współczesnej historii sztuki, czyli „obraz i ikonosfera współczesna”222. Ponadto, jak pisała Joanna 

Sosnowska „plonem tych zainteresowań była książka Ikonosfera, w której malarstwo jest tylko 

                                                      
219 Dolistowska 2010. 
220 Myślińska 2016. 
221 O popularności Ikonosfery w latach po jej powstaniu pisała np. Joanna Sosnowska (Sosnowska 

2013, s. 39). Może więc zastanawiać, czy dzisiaj pojęcie to nadal pojawia się jako przedmiot badań, czy 

pozostaje raczej na poziomie opisowym lub używanym wyłącznie jako hasło wywoławcze. Być może 

jest to spowodowane tym, że – o ile się nie mylę – nie znaleźli się kontynuatorzy, którzy rozwinęliby 

szerzej jego aspekt metodologiczny. O współczesnej recepcji pism Porębskiego jako badacza pisała 

Anna Olszewska w cytowanym już artykule (por. Olszewska 2013, s. 13). 
222 Perspektywy współczesnej historii sztuki 2009, s. 793-925. 
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jednym z wielu elementów kultury wizualnej”223. Alicja Kędziora z kolei pisała, że „w 1972 r. 

Porębski apelował o konieczność stworzenia ikoniki, podstaw do systematycznego badania 

ikonosfery, niemieszczącej się w ramach historii sztuki. To polski przejaw europejskich  

i amerykańskich dążeń visual studies”224.  

W mojej opinii pojęcie ikonosfery należy jednak pozycjonować bardziej „pośrodku”, 

czyli, jak chciała Saryusz-Skąpska, właśnie gdzieś pomiędzy „obrazem” a „wizualnością”, czy 

też uznając jedno za część drugiego. Albo postawić ten problem jeszcze inaczej – pozwala ono 

łączyć ze sobą te dwie kwestie, zachowując zdrowy dystans do wszystkich propozycji 

metodologicznych tych dwóch obozów, a przede wszystkim pozostać wiernym – 

przypomnijmy po raz wtóry – impulsom płynącym z samych obrazów.  

 

Italiani immaginati  

W tym miejscu wspomniałbym także o jeszcze innym problemie, który przynależy 

poniekąd do problemu ikonosfery – bardziej od strony wizualności niż samego obrazu.  

W praktyce pisarskiej (myślę tutaj o okresie od co najmniej XIX wieku do dzisiaj) włoskie 

doświadczenie, a raczej jego zapis, jest często interpretowany poprzez pryzmat patrzenia. 

Innymi słowy, możemy zaobserwować specjalne uprzywilejowanie zmysłu wzroku, co  

w pierwszym, zdroworozsądkowym odruchu nie dziwi. Pozostawia to ślad choćby tylko  

w tytułach, zaś w praktyce pisarskiej staje się przenośnią (np. Obrazy Włoch Muratowa), ale  

                                                      
223 Sosnowska 2013, s. 39. Zdaniem badaczki tego typu ujęcie Porębski zastosował już wcześniej,  

a mianowicie w swojej książce Malowane dzieje wydanej w 1961 roku, gdyż „ten sposób ujmowania 

dziejów sztuki był charakterystyczny również dla późniejszych prac profesora, co czyni je 

prekursorskimi w stosunku do badań z zakresu visual culture” (Sosnowska 2013, s. 34).  
224 Kędziora 2018a, s. 15. Warto tutaj wspomnieć, że takie samo pojęcie, czyli „ikonika”, 

wypracował w latach 70. i 80. XX wieku Max Imdahl. Metoda tego badacza to typ „hermeneutyki 

obrazu”, czy też założenia, jak pisał Mariusz Bryl, o istnieniu „autonomicznej, znaczącej strukturze 

wizualnej dzieła uobecnianej przez widza w procesie oglądu” (Bryl 2008, s. 435, zaś omówienie 

poglądów Imdahla na s. 433-465). W mojej opinii metoda ta, jakkolwiek interesująca, raczej nie łączy się 

z poglądami Porębskiego.  
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i frazesem („zobaczyć Neapol i umrzeć”)225. Italię postrzegano także jako „siatkę widzenia”, 

jak pisał Wojciech Karpiński, gdy właśnie na jej tle umieszczał Machiavellego226.  

Co jednak ciekawe, samo „postrzeganie postrzegania” staje się także pojęciem 

naukowym. W polskiej praktyce polonistycznej pisano np. o „Italii jako doświadczeniu 

wzrokowym”227, była ona też „słowiańskim zwierciadłem”, w którym przeglądają się 

pisarze228. Nie sposób też zapomnieć o problemie „obrazu Włoch” w znaczeniu 

imagologicznym229. 

Problem ten można pozostawić, uznając „widzenie Włoch/Włochów” za popularne 

słowo-klucz, po które często sięgają różni autorzy (pisarze). Można je potraktować również 

jako mniej lub bardziej pojemną metaforę badawczą, stającą się elementem dyskursu  

w „pisaniu o pisaniu o Włoszech”. Jeśli jednak zastosujemy się choćby do uwagi Mieke Bal, 

która pisała, że „[…] badanie metafor – których używamy tak, jakby były zwyczajnymi 

słowami i wyrażeniami, czyli w formie »znaturalizowanej« – jest niezbywalną częścią studiów 

kultury wizualnej”230, to zauważymy dwie rzeczy.  

Z jednej strony Italia jako miejsce inspiracji działa przede wszystkim na zmysł wzroku, 

który pozostaje dla tego doświadczenia kluczowy (choć nie jedyny), ale z drugiej – tworzą się  

w związku z tym mniej lub bardziej uświadomione klisze widzenia. Naturalnie są one potem 

powielane w kolejnych dziełach oraz wywierają wpływ na to, jak na Włochy i Włochów patrzą 

ci, którzy dopiero je oglądają. Mamy więc do czynienia z czymś, co tworzy swoistą „inflację 

obrazów” (czy też tekstów, gdzie „obraz literacki” staje się również ważny), ale i serię 

                                                      
225 Myślę tutaj oczywiście o książce Obrazy Włoch Pawła Muratowa, która ukazała się w latach 

1911-1912, a więc właściwie przynależy do końcówki okresu, którym się zajmuję (por. Herz 1988,  

s. 396). Z kolei o widzeniu Neapolu i umieraniu pisał ostatnio, zupełnie w innym kontekście, Wojciech 

Szymański (Szymański 2009).  

Prezentuję wybór jedynie polskich prac, z zagranicznych chciałbym przypomnieć tylko  

o cytowanych już: Brilli 2003 (przypomnijmy – „immaginario”), Voir l’Italie 2009, Le peuple du Rome 2013 

(„Images”, „représentations” i „imaginaire”, Maurer 2015 („Vorstellung”). 
226 Wojciech Karpiński pisał tak: „Interesuje mnie Machiavelli jako element włoskiej »siatki 

widzenia«, jako w historii utrwalona lekcja, opowieść o duchowych przygodach jednostki, która na 

otaczający świat chciała patrzeć zgodnie z nowo przyjętą hierarchią wartości”. (Karpiński 2008, 

s. 86-87). 
227 Cieślak 2009.  
228 Kral 2011. 
229 Ewertowski 2014, s. 203. 
230 Bal 2009, s. 864. 
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poświadczających się wzajemnie wizerunków. Ujmując rzecz łagodnie, można mówić, 

używając określenia Marii Poprzęckiej o „obrazie pod powiekami”231. Byłoby to więc zarówno 

to, co zostało zapamiętane, jak i to, czego oczekiwano, co jadąc tam, chciano zobaczyć. Wątek 

ten jest szczególnie ważny, ponieważ wskazuje nie tylko problem konwencji artystycznej, ale 

i oczekiwań odbiorczych związanych z tym, jak Włochy były widziane i doświadczane. 

Zastanawiam się jednak, czy złożoność, ale i umasowienie „Italii jako obrazu” – wraz 

ze wszystkimi jej elementami w długim XIX wieku – nie powoduje, że sprawę trzeba określić 

jeszcze ostrzej. Czy nie moglibyśmy powiedzieć, że Italia, a dokładnie przeróżne praktyki 

kulturowo-wizualne, uczyniły z jej postrzegania coś w rodzaju „reżimu skopicznego”, żeby 

posłużyć się pojęciem Martina Jaya232? Innymi słowy, mniej lub bardziej uświadomionego 

systemu postrzegania, w którym doświadczenia (nawet osobiste) zawsze muszą się wpisać  

w określony system znaczeniowy. Gdzie widzi się zawsze w określony sposób, choć nawet się 

o tym nie wie.  

Poniekąd o podobnym problemie pisała Iwona Kurz, komentując poglądy Mitchella: 

„powiedzieć dziś zatem, że widzenie ma charakter kulturowy, to oczywistość; wiemy, że 

uczymy się widzieć, i wiemy, że widzimy to, co wiemy. Jednak proponowana przez Mitchella 

odwrócenie tej tezy dotyczy kwestii wymagających ciągłego krytycznego namysłu: jak 

konstruowana jest przestrzeń społeczna właśnie ze względu na znaczenie wzroku jako 

podstawowego narzędzia poznawczego człowieka. Tak rozumiane widzenie jest oczywiście 

domeną władzy, ale też obiecuje pewną moc emancypacyjną. Kryje się ona między innymi we 

władzy wyobraźni pozwalającej na pójście w głąb obrazu lub wyjść poza jego ramy233”.  

Piszę tutaj o Italii (miejscu, pojęciu), ale właśnie ta „reżimowość” czy też „władza” staje 

się problematyczna, gdy pojawiają się… Włosi. Zauważana już wcześniej nuta rozczarowania 

(choćby tylko w tekście Taine’a), że spotykani Włosi nie są tacy, jakby oczekiwano, czy też 

                                                      
231 Poprzęcka 2008, s. 139. Co ciekawe, w tekście tym Poprzęcka pisze właśnie o podróżach 

historyków sztuki do Włoch, ich strategiach patrzenia, a także przywołuje tytuł książki Muratowa. 
232 Martin Jay wprowadził to pojęcie w swoim artykule zatytułowanym Scopic regimes of 

modernity (Jay 1988). O zagadnieniu tym, jako części studiów nad kulturą wizualną, pisał W.J.T. 

Mitchell: „istnieje dzisiaj zbyt wiele antologii dotyczących kultury wizualnej, badań wizualnych, 

»hegemonii widzenia« i »reżimów skopicznych«, by móc je wszystkie wymienić. Pośród ich autorów 

ważnymi postaciami są Norman Bryson, James Elkins, Martin Jay, Stephen Melville i Nicholas 

Mirzoeff” (Mitchell 2013, s. 43).  
233 Kurz 2012, s. 19.  
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opisywanie ich za pomocą kompletu przeróżnych stereotypów, pokazuje, że mieszkańcy Italii 

stają niejako w poprzek – czy też „rozsadzają” – ów porządek/reżim wizualny. Parafrazując 

zaś Iwonę Kurz, ich obecność nie jest do końca pewna, ponieważ na swój sposób ciągle 

wychodzą poza ramę obrazu, ale i nieustannie do niej wchodzą, co demaskuje nasze 

kulturowe ich postrzeganie. Jest to szczególnie ważne w okresie 1861-1914, gdy budując swoje 

społeczeństwo na nowo i na nowoczesny sposób, odzyskują swoją podmiotowość.  

Dlatego też zogniskowanie naszej uwagi badawczej właśnie na nich, na praktykach 

kulturowych ich portretujących, uważnie badając pozornie przezroczyste metafory 

powiązane z Włochami, uwypukla opozycję konwencji i oporu, tworząc dysonanse  

w dotychczasowych „obrazach Włoch”. Innymi słowy, poświęcenie uwagi Włochom  

w „obrazie Italii” więcej nam powie nie tylko o tym, jak ona wygląda, ale i na jakich 

warunkach istnieje nasze jej postrzeganie – i czy na pewno jest ono tak wzniosłe, niewinne 

oraz „pięknoduszne”, jak mogłoby się nam zdawać.  

W tym miejscu możemy już wyjaśnić, co oznacza pierwszy człon tytułu niniejszej 

pracy. Otóż, zarysowana problematyka „obrazu” i obrazowania Włochów, czyli 

skonkretyzowany materiał badawczy pochodzący z danego okresu wraz z obrazami mniej 

uchwytnymi (obrazy literackie, mentalne, „imaginatywne”), ujmowany z perspektywy 

ikonosfery, badany za pomocą narzędzi przynależnych do historii sztuki, literaturoznawstwa 

czy imagologii, a także interpretowany pod kątem badań nad wizualnością, składa się na 

umieszczone w tytule określenie Italiani immaginati czyli Włosi wyobrażeni, ale też wyobrażani 

i obrazowani.  

 

Studium (i laboratorium)  

Na sam koniec tych rozważań chciałbym podkreślić, że ze względu na charakter 

materiału oraz siatki problemowej, jak i przyjętych metod, niniejsza praca koncentruje się 

bardziej na omówieniu wybranych zagadnień, problemów i przykładów. To za ich pomocą, 

moim zdaniem, można w najlepszy sposób spojrzeć i intepretować wyżej zarysowane 

zjawiska. Tak więc, rzecz jasna, rozprawa ta nie rości sobie prawa do zamknięcia tego tematu, 

czy też pretendowania do jego całościowego i ostatecznego ujęcia. Dlatego też w jej tytule 

umieściłem słowo „studium”, czyli zapis czegoś, co studiowaliśmy, badaliśmy, poświęcaliśmy 
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się czemuś, bardziej starając się uchwycić cechy konstytutywne, niż szkicować wielką 

panoramę zagadnienia.  

Oczywiście jest to znacznie starsza tradycja, która ostatnio zyskała nowe określenie 

warte odnotowania, a mianowicie „laboratorium”. Wprowadził je Bruno Latour w swoim 

tekście Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, pełnym niezwykle ważnych dla humanistyki 

postulatów w ogóle, ale poprzestanę tylko na jednym – „Tam, gdzie inni ponoszą porażkę ze 

względu na zbyt duża skalę, Pasteur odnosi sukces, ponieważ pracuje w małej skali”234. Myślę, 

że w czasach humanistyki pełnej mnogości tekstów i metod tego właśnie potrzebujemy – 

popracować nieco w mniejszej skali, dzięki czemu wiemy więcej, niż gdybyśmy chcieli 

wiedzieć wszystko. 

Co więcej, poprzez użycie słowa „studium” przewrotnie nawiązuję również do 

Tacytowego sine ira et studio, ale w nieco innym niż w polszczyźnie znaczeniu. Starałem się 

bowiem, jak mawiają Włosi, patrzeć na ich dziewiętnastowieczny wizerunek „senza ira né 

pregiudizi”, czyli „bez gniewu i uprzedzeń”, ale z zaciekawieniem i pewnego rodzaju 

sympatią, choć, jak przekonamy się dalej, ówcześni autorzy tekstów im poświęconych nie 

podzieliliby zapewne mojej opinii.  

 „Studium” w moim wypadku oznacza także jeszcze coś innego. Jak pisał Jan 

Białostocki: „Mało jest zapewne ludzi piszących na tematy humanistyczne, którzy nie 

chcieliby czynić tego dobrze, to znaczy prawdziwie, użytecznie i pięknie. A już szczególnie ci, 

którzy piszą o sztuce i nieustannie odczuwają nieadekwatność słów wobec obrazów i idei. 

Jeśli spotykają się z uznaniem czytelnika, jest to dla nich radością, gdyż spełnia się zamierzony 

w dziele proces transmisji pomiędzy piszącym i adresatem; ale jeśli ich akceptują ci, których 

specjalnością jest prawdziwe i piękne słowo, stanowi to jedną z najwyższych satysfakcji, jakiej 

humanista może oczekiwać”235. 

 Pobrzmiewa w tej opinii cytowane już zdanie Urszuli Kowalczuk, która, jak 

pamiętamy, zwracała uwagę na konieczność (ale i wartość) znajdowania własnego idiomu  

w pisaniu o literaturze (czy też przeszłości). Zgadzając się z tą myślą, chcę podkreślić również 

taki wymiar tej pracy – poszukiwań mojego własnego języka pisania o kulturze. Nie ma jednak 

                                                      
234 Latour 2009, s.171. Pierwodruk tego tekstu ukazał się w wersji angielskiej w 1983 roku. 
235 Białostocki 1987b, s. 229-230.  

 



 

85 

 

co ukrywać, że budziło ono także emocje, a więc choć zachowuję w tej rozprawie wszelkie 

rygory naukowe, to – parafrazując Gabriela Liiceanu, może trochę z przymrużeniem oka – 

zrodziła się ona z „myśli, namiętności i lektur, a niekiedy wręcz mizerii […]”236.  

Wraz z tym elementem dopełnia się całość tytułu niniejszej rozprawy, który brzmi 

Italiani immaginati. Studium nad polską ikonosferą w latach 1861-1914 – malarstwo, grafika 

artystyczna, czasopisma ilustrowane, zaś po włosku – Italiani immaginati. Studio sull'iconosfera 

polacca 1861-1914 – pittura, grafica artistica, riviste illustrate. 

 

 

V. Horyzonty vel. cele pracy  

 

Mieczysław Brahmer w pracy pt. Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego, 

która ukazała się w latach 30. zeszłego stulecia237, pisał tak:  

„Praca obecna, jakkolwiek zasadniczo ma na oku okres romantyzmu francuskiego, nie 

ogranicza się ściśle latami. […] Nie zamierza jednak ani ustalać inwentarza dzieł wchodzących 

tu w rachubę, ani podawać wyczerpującej antologii czy też przeglądu głosów francuskich  

o wszelkich przejawach życia włoskiego. Nie interesuje się również bezpośrednio 

omawianymi wielokrotnie sprawami wpływów i zapożyczeń literackich. Pragnąc określić, 

jakie rysy cechują obraz Włochów, najbardziej typowy dla literatury francuskiej z doby 

Restauracji i Ludwika Filipa, dokonać się stara jak gdyby szeregu przekrojów i poruszyć 

obszerniej zagadnienia, które wskutek ułamkowego – w znacznej mierze – opracowania 

italianizmu poszczególnych pisarzy nie mogły dotąd wystąpić w należytym świetle. Objawy 

ściśle indywidualne – znaczeni częściej zresztą ściągające dotychczas na siebie uwagę – muszą 

przy tym, oczywista, ustąpić miejsca ogólniejszym tendencjom epoki”238.  

Zdanie Brahmera można streścić w następujący sposób – nie chodziło mu  

o odnalezienie i zanalizowanie wszystkich francuskich utworów z tego okresu opisujących 

                                                      
236 Gabriel Liiceanu, rumuński filozof, w przedmowie do swojej książki zatytułowanej O granicy 

pisał tak: „stronnice poniższe składają się na książkę […] wynalezioną z zapomnianych przez autora 

myśli, namiętności i lektur, a niekiedy wręcz mizerii naszych istnień, jak też historii, która przetoczyła 

się nad tą częścią świata” (Liiceanu 2018, s. 7). 
237 Płaszczewska 2015, s. 14.  
238 Brahmer 2015, s. 21-22. 
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Włochów, ale o wskazanie i problematyzację tych zjawisk, które ujęte jako całość tworzą 

pojęcie o italianizmie w tym czasie i dla tej literatury.  

Ten właśnie cytat w pewien sposób oddaje moje zamierzenia badawcze, które 

chciałbym określić jako cele (czy też raczej – horyzonty), które wyznaczyłem niniejszej pracy. 

Są one trzy, przy czym – choć każdy występuje osobno – to jednak są ze sobą powiązane  

i można je odnieść zarówno do każdego z omawianych przeze mnie obrazów, jak i rozdziałów, 

czy też całej rozprawy. 

Przede wszystkim mamy do czynienia z czymś, co określiłbym jako „horyzont historii 

sztuki” czy też „badań nad wizualnością/ikonosferą”. Rozumiem przez to, że w niniejszej 

rozprawie będę stosował metody zaczerpnięte z historii sztuki oraz szeroko pojętych badań 

nad wizualnością, dzięki czemu będzie możliwa refleksja na temat nieopisanych wcześniej 

obrazów, tematów, konwencji czy motywów występujących w ówczesnej ikonosferze. Zatem, 

pierwszym celem jest opracowanie nieznanych (lub nieintepretowanych) uprzednio obrazów. 

Jak można się domyślać, podobnie postępuje Brahmer, przy czym, rzecz jasna, zajmuje się on 

tekstami literackimi.  

Kolejno – intepretowane obrazy będę zestawiał z ówczesnymi (ale nie tylko) opiniami  

(i zasadami ich tworzenia) na temat Włochów, zawartymi w ówczesnym piśmiennictwie. 

Stanowi to, jak wiemy, najważniejszy kontekst moich refleksji. Moim celem jest zatem 

zbadanie i opisanie tego, jak dzieła pochodzące z ikonosfery (współ)kreowały 

dziewiętnastowieczne zasady postrzegania tej narodowości, znane także z tekstów literackich 

i paraliterackich. Innymi słowy, właśnie „ówczesny dyskurs na temat Włochów” jest moim 

kolejnym horyzontem badawczym, zaś celem badawczym zestawienie go z opisywanymi 

przeze mnie obrazami239. Bez wątpienia w podobny sposób sprawę ujmował także Mieczysław 

Brahmer, choć jak wiadomo bardziej skupiał się na literackim aspekcie omawianych przez 

siebie tekstów. 

Następnym horyzontem jest problem italianizmu, czyli ujmując rzecz skrótowo, 

zgodnie z definicją Olgi Płaszczewskiej, „rodzaj cytatu z określonego ułamka kultury 

śródziemnomorskiej”; „w odniesieniu do interliterackich relacji genetyczno-kontaktowych 

                                                      
239 Problem, czy też pojęcie, „dyskursu” – zwłaszcza w odniesieniu do Włoch i Włochów – będę 

omawiał szczegółowo w kolejnym rozdziale.  
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termin ‘italianizm’ opatrzony epitetem narodowościowym, można by też stosować 

wymiennie z tradycyjnie funkcjonującym w literaturoznawstwie określeniem »związki 

polsko- (angielsko- niemiecko- i tym podobne) włoskie«”240. Według Luigiego Marinellego jest 

to „długotrwałe zjawisko o charakterze makrokulturowym, dotyczące przede wszystkim 

języka, ale także sztuki, obyczajów, gastronomii, mody i oczywiście polskiej literatury”241.  

W moim przypadku chodziło właśnie (podobnie jak u Brahmera zresztą, choć na 

innym przykładzie) o opracowanie tego zjawiska, czy też aspektu tego zjawiska, dla ówczesnej 

polskiej ikonosfery, więc pozwoliłbym sobie dodać do tych uwag jeszcze jedno ujęcie – nie 

tyle, by tworzyć kolejną definicję, ale raczej zaznaczyć, jak ja będę się nim posługiwał. Otóż, 

italianizm to element włoskiej kultury (motyw, cytat, formuła artystyczna) lub rzeczywistości 

o znamionach kulturowych lub kulturogennych (pejzaż, styl życia, mieszkańcy), który 

poprzez swoje oddziaływanie (kontakt z dziełem, lektura o nim, skojarzenie, chęć 

naśladownictwa) wpływa na artystę. Przetwarza on je w swoim dziele, ale pozostają w nim 

widoczne cechy pochodzenia włoskiego. Sam ten proces może być mniej lub bardziej 

uświadomiony, a co za tym idzie – mniej lub bardziej celowy. Italianizm może być 

„stopniowany”, np. od jednego dokładnego cytatu użytego w określonym celu aż po dzieła 

niemalże imitujące włoską rzeczywistość. Badanie italianizmu polega zaś na oglądzie dzieł 

pod kątem „włoskiego pierwiastka”, a następnie ustalanie, dlaczego i w jaki sposób się w nim 

znalazł, jak i również jakie niesie to konsekwencje dla całej kultury, np. polskiej242. 

Wszystkie te trzy horyzonty, czy też cele, spina jeden ważny wątek, czyli zagadnienie 

imagologii. Refleksja na temat Włoch, ale poprzez określenie tego, jak byli postrzegani Włosi 

(czy też ich wizerunek), ich funkcjonowanie w układzie Inni/Obcy w polskiej kulturze, powie 

nam więcej nie tylko o samych Włoszech, ale i o ówczesnych Polakach. Ponadto dzięki 

takiemu punktowi widzenia zwracamy także podmiotowość mieszkańcom Włoch w ich 

własnym kraju, nawet jeśli zajmujemy się tylko polskimi tekstami kultury. Innymi słowy, 

dostrzegamy w nich coś więcej, niż tylko sztafaż w pięknym i zabytkowym miejscu.  

                                                      
240 Płaszczewska 2010, s. 257 i 258.  
241 Marinelli 2012, s. 128. Na marginesie można dodać, że termin te jest rozumiany bardzo 

szeroko, a także często stosowany, np. Romuald Kaczmarek używa go do opisu dzieł artystów. Jak 

pisze badacz: „ci, którzy wykorzystywali formuły sztuki włoskiej, »italianizowali«” (Kaczmarek 2008, 

s. 12). 
242 Por. też przywoływany już fragment pracy Olgi Płaszczewskiej (s. 257 i 258). 
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Ostatecznie mając na uwadze te trzy cele, praca będzie poświęcona polsko-włoskim 

związkom kulturowym na podstawie i przykładzie dotychczas nieprzebadanego, aczkolwiek 

ważnego, materiału empirycznego.  

 

Układ pracy 

Pierwszą część mojej rozprawy stanowi niniejsze wprowadzenie oraz kolejny 

rozdział będący studium przypadku jednej pracy. Rozdział poświęcony pracy Juliana Fałata 

(Szkice rzymskie) ma nieco hybrydowy charakter – stanowi połączenie wywodu opartego na 

typowym badaniu jednego obrazu wraz z zarysowaniem siatki pojęć związanej z kulturowym 

postrzeganiem Włoch w latach 1861-1914. Przy okazji służy wskazaniu, jakie są tradycje 

badawcze oraz powiązany z nim stan badań, czy też ograniczeniu poszczególnych metod. 

Dlatego, na swój sposób, można określić tę część pracy jako „rozdział teoretyczny”. Niejako 

na jednym przykładzie chcę wskazać wszystkie kwestie, z jakimi należy się zmierzyć, 

przystępując do takiego obszernego, ale i nieźle znanego już (czy też opisanego) zagadnienia, 

żeby w dalszej części uniknąć niepotrzebnych powtórzeń243. W nim także rozwinę zasadnicze 

sposoby badawcze, a także określę, w jakim stopniu i dlaczego będę korzystać z kluczowych 

dla mojej pracy pojęć, takich jak „italianizm” i „imagologia”, a także jak łączą się one  

z zagadnieniem dyskursu i ikonosfery.  

                                                      
243 Nie trzeba długo szukać, przywołajmy raz jeszcze cytowanego już Mieroszewskiego, który 

o swoim dziełku pisał tak: „najmniejszej nie może mieć pretensji, by był rodzajem jakowego opisu. Na 

to potrzeba ogromnego dzieła, by wszystko wyliczyć, ocenić, opisać, a jakiegoż dopiero talentu, by 

czytelnika nie znudzić, by to mu w nowej i zajmującej podać postaci. 

Bo jeżeli co powszechnie jest znanym, to Włochy. Z Wenecji któż ośmieli się na nowy opis lagun  

i Kościoła Św. Marka i Pałacu Dożów, któż z Rzymu odważy się opisywać forum Św. Piotra, Kapitol 

lub z Neapolu powtarzać oklepany temat Wezuwiusza. Od tego Baedekera przewodnik! Co do sztuki? 

O Tycjanach, Veronese’ach, Rafaelach, Sansovinach i Michale Aniele, co powiedzieć tym, którzy ich 

dobrze znają? Tym znów, którzy ich dotąd nie znają, jedynie można rady udzielić podobnej do owej, 

jaką znana wiedeńska piosneczka podaje: Wer es nicht gesehen hat, der gehe dort hin? Niech jadą  

i niech ich poznają” (Mieroszewski 1883, s. 1). 

Warto także zauważyć, na zasadzie paradoksu, że nawet sformułowanie „o Włoszech napisano 

już sporo” jest już pewnego rodzaju toposem pisania o Włoszech. Tak o Wenecji pisał Krzysztof Pomian 

(ale śmiało możemy zastosować to do Włoch w ogóle): „Pisano o niej co najmniej od XIII wieku po 

łacinie i w rosnącej liczbie języków potocznych. Napisano tomy. Już w XVIII wieku niemal każdy autor, 

który podejmował ten temat, zaczynał od stwierdzenia, że jego poprzednicy powiedzieli właściwie 

wszystko – po czym zaczerniał dziesiątki stron” (Pomian 2000, s. 47). 
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Druga, zasadnicza, część pracy (podzielona na rozdziały) jest wynikiem oglądu 

zebranego materiału badawczego wedle wypracowanej siatki pojęciowo-badawczej oraz 

wspomnianych już impulsów, jakie wynikają z poszczególnych dzieł. Dodać można, że 

każda z omawianych prac, czy też zagadnień, jest powiązana z określoną problematyką, 

tradycją badawczą, stanem badań i deficytami z tym związanymi. Nie chcąc nadmiernie 

rozszerzać części teoretycznej, będę je referował na bieżąco.  

Na początku będę omawiał problem włoskiego renesansu jako tematu i inspiracji, 

bazując na dziewiętnastowiecznych wizerunkach Rafaela czy Michała Anioła oraz scenach 

wprost inspirowanych tą epoką. Następnie zajmę się problemem „dawnych Wenecjan” jako 

tematem szczególnym oraz wątkami wprost zaczerpniętymi z dawnego malarstwa 

weneckiego. Później, w tej samej części, zajmę się wątkiem literackim, czyli ilustracjami do 

Boskiej komedii oraz Romea i Julii czy Kupca weneckiego (wszak bohaterami tych dramatów są 

Włosi), które były zamieszczane w polskiej prasie.  

Następnie w dwóch rozdziałach poruszę zagadnienie obecności Włochów 

współczesnych, czyli żyjących w latach 1861-1914, w polskiej ikonosferze. Ilość materiału jest 

znaczna, jest też on bardzo obszerny, dlatego – podobnie jak w poprzednim – skupię się na 

wybranych przykładach, przede wszystkim starając się pokazać, w jaki sposób wizerunki te  

z jednej strony kształtowały stereotyp Włocha, zaś z drugiej – były jedynie jego powieleniem. 

Zajmę się więc problemem Włochów jako typów, „charakterów” czy „fizjonomii”, 

zarówno w malarstwie, jak i ilustracji prasowej. Opiszę wizualną reprezentację scen 

rodzajowych, także w kontekście włoskiej religijności, która była w dużej mierze postrzegana 

jako element folkloru – choć znajdziemy też przedstawienia ujmujące ją jako doświadczenia 

metafizyczne i uniwersalne.  

Część trzecią niniejszej pracy stanowią wnioski oraz zakończenie W osobnym tomie 

znajduje się bibliografia, spis i album ilustracji.  

Mam nadzieję, że dzięki takiemu układowi pracy udało się uwypuklić najważniejsze 

formy inspiracji Włochami oraz zasady (i cele) ich wizualnej reprezentacji. 
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VI. Szkice rzymskie, czyli Julian Fałat we Włoszech – 

studium przypadku 

 

Szkice rzymskie Juliana Fałata (1) 

„Jestem więc w Rzymie – a jako artysta-malarz, czuję się jego obywatelem, na mocy 

jakiegoś tradycyjnego prawa”244. Tak pisał w latach 30. XX wieku Julian Fałat, gdy opisywał 

swój pobyt w Rzymie w okresie wiosna 1880 – wiosna 1881 roku. Dwa lata później, w lipcu 

1883 roku, w czasopiśmie „Kłosy” opublikowano ilustrację jego autorstwa zatytułowaną 

Szkice rzymskie (il. 1)245. Praca ta, wykonana w technice drzeworytu sztorcowego, składa się  

z sześciu złożonych ze sobą przedstawień, czyli tytułowych szkiców. Nie wchodząc  

w szczegóły, przedstawia ona, jak się dalej przekonamy, typową dla ówczesnego postrzegania 

Włochów topikę oraz motywy. 

Na przykładzie pobytu Fałata w Rzymie oraz tej właśnie pracy chciałbym przedstawić 

zagadnienie, jakim jest typowa podróż włoska polskiego artysty w latach 1861-1914. 

Tak się szczęśliwie składa, że w przypadku Fałata mamy do czynienia ze splotem 

charakterystycznych dla tego zjawiska czynników. Przede wszystkim, Szkice rzymskie były 

pracą typową dla jego twórczości. Następnie, zachowały się jego pamiętniki oraz 

korespondencja związana z pobytem w Italii, wiemy także, jakie prace wówczas powstały oraz 

gdzie były pokazywane. Możemy je także rozpatrywać w kontekście innych prac na temat 

Włochów, które tworzyli w tym czasie polscy i europejscy artyści. Ponadto możemy również 

określić, jak włoska twórczość Fałata wiązała się z ówczesnym piśmiennictwem na temat Italii. 

Co więcej, wiemy również, jak włoski pobyt wpłynął na niego osobiście.  

Pomiędzy tymi wątkami przebiega jeszcze jeden, który ze względu na tytuł niniejszej 

pracy, ale i treść Szkiców rzymskich Fałata, wymaga szczególnego podkreślenia już teraz – 

kwestia włoskich postaci, czyli bohaterów tej ilustracji.  

                                                      
244 Fałat 1935, s. 88. 
245 Rycinę wykonał Edward Gorazdowski. O samym Julianie Fałacie przede wszystkim: 

Masłowski 1964, Malinowski 1985 i Król 2010. W tej ostatniej pracy zestawiono najważniejszą 

bibliografię dotyczącą artysty (s. 228). Por. także: Bartnicka-Górska 1975. Szczegółowy stan badań 

będzie referowany poniżej. W niektórych przypadkach „Kłosy” obok publikowanych ilustracji (rycin) 

zamieszczały także ich objaśnienia, jednak w przypadku Szkiców rzymskich Fałata tak się nie stało. 
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Dlatego też w dalszym toku pracy zamiast każdorazowo omawiać związki danego 

artysty z Włochami, to chciałbym poniżej, wychodząc właśnie od Fałata, zarysować pewien 

model badań, który każdorazowo będę stosował, ale już nie będzie potrzeby jego omawiania. 

 

Julian Fałat, Włochy i Włosi – faktografia i stan badań 

Julian Fałat bywał we Włoszech kilkakrotnie i z różnych powodów. Na podstawie 

kalendarium życia artysty, opracowanego przez Annę Król, możemy wskazać następujące 

daty pobytu malarza na Półwyspie Apenińskim: od końca października 1880 do kwietnia 

1881, od września 1882 do kwietnia 1883, w lutym 1888, od lutego do kwietnia 1891, w styczniu 

1901, w 1903, od marca do maja 1905 roku246. Miejsca, które odwiedzał, czasami wielokrotnie, 

to m.in. Capri, Florencja, Neapol, Rzym czy Wenecja247. 

Pokłosiem tych wyjazdów były prace o włoskiej tematyce, które, rzecz jasna, nie należą 

do wyjątków w twórczości malarza. Były one znane polskiej publiczności, czy to dzięki 

wystawom w Warszawie i Krakowie, czy też prasie ilustrowanej.  

Na podstawie Katalogu prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych  

w Warszawie w latach 1860-1914 sporządzonego przez Janinę Wiercińską możemy wskazać co 

najmniej jedenaście prac Fałata o włoskiej tematyce, które były pokazywane w latach 1880-

1906 w TZSP: 1880 – Włoszka studium; 1891 – Włoszka studium, Włoch studium, św. Łucja  

w Neapolu; 1892 i 1893 – Włoski tandeciarz (zapewne chodzi o tę samą pracę); 1901 – Z Włoch; 

1904 – Figurka z Wenecji, Laguny z Wenecji, Pomnik Wiktora Emanuela; 1906 – Fragment  

z kościoła św. Marka, Z Arco248.  

Podobnie było w Krakowie, gdyż w okresie 1880-1903 w salach Towarzystwa 

Przyjaciół Sztuk Pięknych wystawiono dziewięć tego typu prac artysty: 1880 – Popielec; 1883 – 

Włoszka; 1886 – Motyw z Wenecji; 1891 – Głowa Włoszki, Widok z Capri; 1901 – Florencja, Wenecja; 

                                                      
246 Król 2009, s. 113-144. Pominięto udziały w wystawach w Rzymie (1911) i Wenecji 

(dwukrotnie na Biennale w Wenecji – 1914 i 1920) Por. także Fałat 1935, s. 83-92 (o pierwszym pobycie 

we Włoszech). Szerzej o pamiętniku Fałata piszę niżej. 
247 Król 2009, s. 113-144. 
248 Wiercińska 1969, s. 80-84. Wskazano tylko te prace, które bez wątpienia łączą się z włoską 

tematyką. Należy dodać, że prace artysty o tej tematyce nie były pokazywane każdego roku, ale 

zdarzało się, jak widać, że niektóre prace pokazywano dwukrotnie. Podobne zasady zastosowano przy 

omówieniu pozostałych instytucji. 
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1903 – Santa Maria della Salute we Wenecji, San Zacharia w Wenecji, Santa Maria della Salute  

w Wenecji249.  

Nie zapominajmy także o Salonie Krywulta, gdzie w latach 1882-1899 Fałat pokazał 

trzy prace o włoskiej tematyce: 1882 – Popielec; 1899 – Ponte Vecchio oraz Szkic z Florencji250.  

Nie bez znaczenia są również ilustracje w ówczesnej prasie ilustrowanej, których było 

co najmniej pięć, niektóre reprodukowane dwukrotnie: 1880 – Pasterze włoscy („Kłosy”) (il. 2); 

1883 – Szkice z Rzymu („Kłosy”); 1884 – Popielec („Biesiada Literacka”, a później „Świat” 

(krakowski) – 1888); 1891 – Nad Tybrem („Świat” (krakowski), a także „Ziarno” w 1901) (il. 3); 

1904 – S. Maria della Salute [w Wenecji] („Tygodnik Illustrowany”)251.  

Warto jednak odnotować, że powyższe dane nie są do końca precyzyjne. Niektóre  

z tych prac mogły być bowiem pokazane w różnych miejscach, a następnie policzone dwa 

razy. Dobrym przykładem jest akwarela Fałata pt. Popielec (il. 4), której tytuł nawet nie 

sugeruje włoskiej treści. Praca ta została pokazana dwukrotnie w innych miejscach – na 

Salonie Krywulta i w TPSP w Krakowie252. Co więcej, była dwukrotnie (1884 i 1888) 

reprodukowana w prasie ilustrowanej (il. 5)253. To akwarela, czyli praca wykonana w technice 

szczególnie dla Fałata ważnej, jeśli nie najważniejszej254. 

Powyższe wyliczenia mają więc w dużej mierze charakter szacunkowy i traktuję je 

przede wszystkim jako dowód na obecność poszczególnych prac Fałata inspirowanych 

Włochami w ówczesnym obiegu wystawienniczym255. Trzeba jeszcze wspomnieć, że niektóre 

z tego typu prac nie są uwzględniane w powyższych spisach, ale z czasem się odnajdują i po 

latach trafiają do zbiorów polskich muzeów, jak np. Wenecja – widok na San Giorgio Maggiore 

(il. 6).  

                                                      
249 Swieykowski 1905, s. 39-41.  
250 Płażewska 1966, s. 373. 
251 Grajewski 1972, s. 72-75.  
252 Por. Płażewska 1966, s. 373 i Swieykowski 1905, s. 39.  
253 Grajewski 1972, s. 74.  
254 Mieczysław Wallis tak pisał w artykule o Fałacie opublikowanym w 1929 roku  

w „Wiadomościach Literackich”: „od dawna stało się już komunałem, że Fałat jest najlepszym 

akwarelistą polskim i jednym z najlepszych akwarelistów współczesnych. Fałat malował wprawdzie 

równie świetnie farbą olejną i pastelem: ale malując akwarelą był najbardziej sobą, w niej wypowiedział 

się najpełniej” (Wallis 1929, s. 3). 
255 Por. także Król 2009, s. 113-144. 
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Włoskie wątki w twórczości Fałata nie zostały do dzisiaj całościowo opracowane, jak 

to się stało np. w przypadku inspiracji japońskich256. Przegląd najważniejszych prac, w których 

poruszono kwestie łączące Fałata z Włochami, przedstawia się następująco257.  

Mieczysław Treter w swoim artykule opublikowanym w 1926 roku zasadniczo tylko  

w jednym akapicie pisze o związkach Fałata z Włochami i zwraca uwagę, że „po odbyciu 

przez Fałata podróży do Włoch i do Hiszpanii, a w latach 1885-1886 na daleki Wschód, ilość 

jego motywów artystycznych oczywiście wzrosła ogromnie, E. Gorazdowski rozpowszechnia  

w drzeworycie jego Obrazki z Włoch, w innym piśmie ukazuje się drzeworytowa reprodukcja 

jego Fagocisty z Hiszpanii itd.”258 Oczywiście pod tytułem Obrazki z Włoch kryją się Szkice  

z Rzymu, przy czym omyłka ta świadczy o pewnym szerszym problemie, o którym będę pisał 

poniżej. Niestety badacz nie omawia tej pracy. 

W książce z 1964 roku Maciej Masłowski, opisując pracę Fałata przy dokumentowaniu 

budowy linii kolejowej w Szwajcarii, cytuje jego pamiętniki i zwraca uwagę, że artysta  

w wolnych chwilach rysował np. Włochów, których określał jako malowniczych259. Podróż 

Fałata do Włoch w latach 1880-1881 została jedynie wspomniana260. Więcej uwagi Masłowski 

poświęca zagadnieniu postaci ludzkiej, a dokładniej roli modela, w ówczesnej twórczości 

Fałata. Łączy ją z panującymi wtedy trendami w akademii monachijskiej i zwraca uwagę, że 

skutkiem był „cały szereg głów charakterystycznych – starców, […], całe mrowie typów – 

pasterzy włoskich […], i nie mało scen rodzajowych, takich jak: […] Popielec itp.”261. Właśnie 

w tym kontekście Masłowski cytuje pamiętniki artysty, gdzie Fałat wspomina o Włoszkach  

z Piazza i ze Scala di Spagna, które pozowały mu w Rzymie262.  

Warto także wynotować jeden cytat z Masłowskiego, który pośrednio wskazuje rolę, 

jaką odegrał pobyt Fałata we Włoszech dla popularności i uznania artysty. Pisze Masłowski: 

                                                      
256 Kompleksowo pisze o tym: Król 2009. Patrz także: Malinowski 2000. Praca Malinowskiego 

jest zresztą przykładem, jak w zwięzłej formie badać i opisywać doświadczenie artysty, który styka się 

z inspirującą obcą kulturą. 
257 Pominięto tu wspomnienia i korespondencję malarza, ponieważ zostały one obszernie 

omówione poniżej. 
258 Treter 1925/1926, s. 300. 
259 Masłowski 1964, s. 9. 
260 Masłowski 1964, s. 9. 
261 Masłowski 1964, s. 10-12. 
262 Masłowski 1964, s. 11. 
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„prasa warszawska na ogół przyjęła bardzo dobrze młodego malarza, który zjechał do stolicy 

honorową drogą, przez Szwajcarię, Monachium i Rzym. Pisma ilustrowane zamieściły liczne 

reprodukcje drzeworytnicze jego obrazów i studiów, a sprawozdawcy nie żałowali 

pochwał”263. 

Monografia Jerzego Malinowskiego pt. Julian Fałat z 1985 roku pozostaje do tej pory 

najbardziej wszechstronnym omówieniem twórczości artysty264. Skupmy się więc na 

najważniejszych dla nas wątkach. Badacz, na podstawie przeglądu ówczesnej krytyki 

artystycznej, zwłaszcza niemieckiej, zwrócił uwagę na możliwe związki pomiędzy powstałą 

podczas pierwszego pobytu w Rzymie akwarelą Fałata Popielec a Mszą w Chioggi Ludwiga 

Passiniego265. Jego zdaniem Fałat mógł widzieć ten obraz w roku 1879 w Monachium, gdzie 

praca była wówczas pokazywana266.  

Następnie Malinowski zwraca uwagę na to, jakie tendencje artystyczne mógł Fałat 

poznać we Włoszech, i pisze, że „najbardziej znaczącym zjawiskiem, z którym mógł się 

zetknąć Fałat, była twórczość florenckiej grupy »macchiaioli« (dosłownie »plamkarzy«)”267. 

Jak jednak zauważa dalej badacz: „ewentualne wpływy czy analogie można by wykazywać 

dopiero w późniejszej twórczości Fałata, porównując na przykład ze Świteziami akwarele 

Fattoriego z lat osiemdziesiątych czy obraz Przed cerkwią ze znanym obrazem Fattoriego Na 

zwiadzie”268.  

Badacz tak określa rolę pierwszego pobytu Fałata we Włoszech dla jego twórczości: 

„pobyt we Włoszech na pewno zapoczątkował proces ostatecznego kształtowania się 

indywidualności artystycznej Fałata poprzez kontakt z intensywnością światła i kolorytu 

                                                      
263 Masłowski 1964, s. 12. 
264 Malinowski 1985. 
265 Malinowski 1985, s. 10 i 13. Poza pracami o Passinim, na które powołuje się Malinowski, 

chciałbym wskazać dwie inne, które ukazały się w ostatnich latach. Varduì Kalpakcian w swoim 

artykule skupia się na weneckich tematach Passiniego (Kalpakcian 2004), tam także wybór opracowań 

poświęconych artyście, których zresztą nie jest zbyt dużo. O wątkach dotyczących związków Passiniego 

z Chioggią pisze zaś Gabriella Bologna (Bologna 2011). Badaczka skupiła się przede wszystkim na 

Chioggi jako miejscu malowniczym, które inspirowało różnych artystów, dlatego zestawiła prace 

Passiniego z fotografiami Alfreda Stieglitza. Niestety, żadna z tych prac nawet nie wspomina akwareli 

Msza w Chioggi. Nie udało się też z tego powodu znaleźć żadnej reprodukcji tej pracy.  
266 Malinowski 1985, s. 10 i 13. 
267 Malinowski 1985, s. 15. W tym samym miejscu badacz podkreśla, że wpływ Siemiradzkiego 

na Fałata okazał się krótkotrwały. 
268 Malinowski 1985, s. 15. 
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południa. Wkrótce bowiem rozjaśni się koloryt jego akwarel, o którym decydować zaczną 

kontrastowe zestawienia czerwieni, zieleni, żółcieni, błękitu i jasnego brązu, wykorzystujące 

naturalną biel papieru”269. 

Malinowski, pisze także o tym, że ok. 1885 roku Fałat odrzucił koncepcję akwareli, 

która polegała na „naśladowaniu obrazu olejnego, a także [zdecydował się na – przyp. JZ] 

wykorzystanie bieli papieru jako tła i jako substytutu barwy – miejsca, w których miała 

znajdować się biel pozostawały nie zamalowane270. Jedną z pierwszy prac, która miała być 

zwiastunem tej zmiany, była Głowa Włoszki (il. 7) z 1883 r.”271 

Badacz wskazuje również dzieła, które powstały podczas podróży Fałata do Włoch  

w 1891 i 1903 roku, pisząc: „[z] podróży do Włoch w roku 1891 znany jest (z fotografii) Pejzaż 

z Santa Lucia (w Neapolu) – bliskie tradycjom grupy „macchiaiollich” słoneczne studium 

pejzażu miejskiego. Wśród pasteli z Wenecji, powstałych w roku 1903, Widok na S. Giorgio 

Maggiore ze zgeometryzowaną, bryłowatą architekturą, ostrymi kontrastami światła i cienia 

trochę przypomina wcześniejsze o trzy lata pejzaże z Rzymu i Werony Aleksandra 

Gierymskiego”272. 

Na sam koniec warto podkreślić jeszcze jedno spostrzeżenie Malinowskiego, które 

będzie ważne w kontekście całej niniejszej pracy, a pojawiło się przy opisie pierwszego pobytu 

Fałata we Włoszech. Pisze badacz: „w niezbyt zbadanych dotąd dziejach kontaktów 

artystycznych polsko-włoskich drugiej połowy dziewiętnastego wieku ten wpływ na Fałata 

nie jest wyjątkowym zjawiskiem”273. Trzeba zauważyć, że część z tych zagadnień Malinowski 

powtórzył także w swojej syntezie historii dziewiętnastowiecznego malarstwa polskiego, 

pisząc m.in. o wpływach Passiniego czy związkach z grupą macchiaioli274. W pracy też po raz 

pierwszy była reprodukowana, znaleziona po latach, akwarela Popielec275.  

                                                      
269 Malinowski 1985, s. 15. 
270 Malinowski 1985, s. 26. 
271 Malinowski 1985, s. 26. 
272 Malinowski 1985, s. 49. 
273 Malinowski 1985, s. 15. Dalej, powołując się na prace Juliusza Starzyńskiego, zwraca uwagę 

na związki Aleksandra Gierymskiego z ówczesną sztuką włoską. Szerzej będę pisał o tym w dalszym 

ciągu pracy. 
274 Malinowski 2003, s. 285 i 289. O związkach z macchiaioli tak pisze Malinowski: „związki […] 

zwłaszcza z Fattorim, nasuwają się w scenach rodzajowych, jak Przed cerkwią (1899)” (Malinowski 2003, 

s. 289).  
275 Malinowski 2003, s. 286. 
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Najnowsza praca o charakterze monograficznym to studium Doroty Dzierżanowskiej  

z 2006 roku pt. Julian Fałat [1853-1929]276. Stanowi ona syntezę, w nieco popularnym ujęciu, 

dotychczasowych badań na temat Fałata, dlatego też nie zawiera żadnych nowych informacji 

na temat jego związków z Włochami277. Warto jednak wynotować jedną bardzo ważną 

obserwację Dzierżanowskiej. Jak pisze autorka „co ciekawe, krótki pobyt we Włoszech na 

przełomie 1880 i 1881 roku wywarł większy i trwalszy wpływ na dalszy rozwój malarstwa 

Fałata niż parę lat studiów w Monachium. Światło i koloryt południa szybko rozjaśniły jego 

paletę, pojawiły się śmiałe zestawienia czerwieni, zieleni, błękitu, fioletu i żółcieni rzucone na 

biel papieru. Artysta przestał interesować się akademicką manierą i śmiało wyszedł w plener. 

Tam w końcu odnalazł szeroki, płaski i wilgotny pejzaż, skąpany w nastrojowym 

oświetleniu”278. 

W cytowanej już pracy Anny Król poświęconej związkom Fałata ze sztuką i kulturą 

Japonii rzecz jasna nie ma szerszych informacji o jego związkach z Włochami279. Jest jednak 

ona ważna, ponieważ zawiera dobrze opracowane kalendarium życia artysty, z którego 

zaczerpnięto informacje o pobytach artysty we Włoszech. 

Kolejne prace poświęcone Fałatowi, o których należy wspomnieć, to wydane  

w ostatnich latach katalogi wystaw. W podzielonym tematycznie katalogu wystawy artysty  

z 2010 roku, autorstwa również Anny Król, nie znajdziemy części poświęconej związkom 

Fałata z Włochami280.  

Praca Teresy Dudek-Bujarek, Julian Fałat. Życiorys pędzlem zapisany. Kolekcja Muzeum 

Historycznego w Bielsku-Białej, to zasadniczo omówienie dzieł Fałata oraz materiałów z nim 

związanych, które są przechowywane w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej281. Jest to 

także najnowsza publikacja poświęcona Fałatowi. W katalogu tym nie odniesiono się do 

związków malarza z Włochami, jeśli nie liczyć kalendarium, w którym pojawiają się 

                                                      
276 Dzierżanowska 2006a.  
277 Z tego też powodu pominięto w powyższym przeglądzie tej pracy uwagi Dzierżanowskiej 

na temat akwareli Popielec (Dzierżanowska 2006a, s. 27), które są streszczeniem wyżej omówionych 

opinii Malinowskiego. 
278 Dzierżanowska 2006a, s. 27. 
279 Król 2009. 
280 Król 2010.  
281 Dudek-Bujarek 2017. 
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informacje na ten temat, przy czym powtarza ono informacje ze wcześniej wspomnianych 

prac282.  

Rzecz jasna, omówione wyżej opracowania przynoszą sporo wiadomości o samym 

Fałacie i charakterystyce jego twórczości, dlatego w miarę potrzeb będą referowane w dalszym 

toku niniejszej pracy.  

Rekapitulując te ustalenia, możemy przedstawić następujące kwestie związków 

Juliana Fałata z Włochami oraz wskazać węzłowe zagadnienia tej problematyki. Znamy dość 

dokładnie daty pobytów Fałata we Włoszech, jak i również dzieła, które były inspirowane 

Włochami. Wiemy też, że były one prezentowane polskiej publiczności w typowy sposób, 

czyli na wystawach w Krakowie i Warszawie, a także w czasopismach ilustrowanych. 

Włoskie motywy pojawiają się w twórczości Fałata dosyć regularnie, zazwyczaj jako 

efekt jego podróży do Włoch oraz jego zainteresowań wynikających z ówczesnych trendów, 

np. w akademii monachijskiej. Można je podzielić na trzy grupy: widoki zabytków (Wenecji 

czy Florencji), sceny rodzajowe i postaci ludzkie (typy). Warto wspomnieć, że zainteresowanie 

Włochami jako malowniczymi typami pojawia się dosyć szybko w jego twórczości. Ponadto 

prace, które powstawały podczas kolejnych wyjazdów do Włoch, nie były w przypadku Fałata 

jedynie powtórzeniami znanych motywów, ale zapisem różnych eksperymentów formalnych. 

Należy jednak zaznaczyć, że włoska tematyka nie należy do najważniejszych, zwłaszcza jeśli 

porównamy ją np. z japońskimi zainteresowaniami artysty.  

Warto także podkreślić znaczenie pierwszego pobytu Fałata we Włoszech, 

przypomnijmy: październik 1880 – wiosna 1881 roku. Wykonana wówczas akwarela Popielec, 

inspirowana pracami Ludwiga Passiniego, okazała się pierwszym większym sukcesem Fałata. 

Dzięki podróży do Włoch artysta zapoznał się także z pracami artystów z kręgu macchiaioli, co 

okaże się ważne w kolejnych latach. Wątek ten wymaga jednak dalszych badań. Niemniej to 

właśnie ten wyjazd możemy uznać za formacyjny i przełomowy dla kształtowania się 

osobowości artystycznej Fałata, być możne w takim stopniu, jak cały okres studiów 

monachijskich artysty.  

Do powyższych ustaleń badaczy chciałbym dodać kilka spostrzeżeń, czy też uwag, 

które mogą stać się przyczynkiem do dalszych badań na temat związków Fałata z Włochami. 

                                                      
282 Dudek-Bujarek 2017, s. 223-263. 
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Jak wynika z powyższego przeglądu, brakuje szerszych omówień prac Fałata inspirowanych 

Włochami. Z reguły są one jedynie wspominane w kontekście kolejnych wyjazdów artysty na 

Półwysep Apeniński lub służą za egzemplifikacje szerszych tez badawczych. Akwarela 

Popielec jest tu pewnego rodzaju wyjątkiem. Tak naprawdę nie wiemy za dużo  

o poszczególnych włoskich pracach i gdybyśmy chcieli np. zestawić je z dziełami artysty 

inspirowanymi Japonią, to okazałoby się, że nie dysponujemy szerszą wiedzą na ich temat. 

Interesującą kwestią byłoby także przebadanie nie tylko inspiracji formalnych, ale 

próba spojrzenia na włoskie prace Fałata pod kątem ich treści. Przykładem, czy też modelem, 

mogłyby być dalsze badania nad wpływami Ludwiga Passiniego, ale w innym kluczu. Przede 

wszystkim, próba zastanowienia, dlaczego Passini wybierał akurat takie włoskie motywy?  

W jakim stopniu są one wynikiem ówczesnego postrzegania Włoch i Włochów przez artystów, 

a na ile oczekiwań publiczności? W jaki sposób na tę tematykę wpływało piśmiennictwo na 

temat Italii, jak i również wielowiekowa tradycja jej obrazowania? Następnie należałoby się 

zastanowić, jak do tak powstałych dzieł odnosił się Fałat w swojej twórczości. Dzięki temu, 

wychodząc od Passiniego, ale jako przykładu (jednego z wielu zresztą) moglibyśmy 

zastanawiać się nad tym, jak pewnego rodzaju międzynarodowy krąg malarzy 

„włoskotematycznych”, a właściwie ich prac, wpływał na Fałata. Tego typu refleksja 

pomogłaby następnie odpowiedzieć na pytanie, jak możemy łączyć wątki włoskie (rozumiane 

tutaj wąsko – jako określony temat lub motyw) z podobnymi w twórczości Fałata, czyli np. 

pracami poświęconymi życiu codziennemu czy tymi związanymi z Japonią. Innymi słowy, 

wychodząc od badań nad tematyką, moglibyśmy odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu 

włoskie prace Fałata są zależne od ówczesnych międzynarodowych trendów w twórczości 

artystów inspirujących się Włochami. 

Możemy także zapytać, co po części łączy się z powyższą kwestią, jak na włoskie prace 

Fałata wpływał ówczesny krąg artystów monachijskich, tamtejsza akademia oraz rynek 

sztuki. Jak bowiem wynika ze stanu badań, włoska tematyka, zwłaszcza jeśli chodzi o „typy”, 

tj. ujęcia postaci Włochów, była wówczas ważna i znana, a więc zainteresowania artysty 

Włochami nie musiały wynikać tylko z podróży na Półwysep Apeniński, ale być 

warunkowane środowiskiem artystycznym, w którym przebywał.  

Interesującym wątkiem byłoby zestawienie włoskich prac Fałata, przede wszystkim 

tych z postaciami, z ówczesnym piśmiennictwem poświęconym Włochom, a zwłaszcza 
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wydawanymi wówczas wspomnieniami z podróży na Półwysep Apeniński. Dzięki temu 

byłoby możliwe odpowiedzenie na pytanie, na ile „włoskie doświadczenie”, a właściwie jego 

efekty, były także inspirowane tym, co artysta czytał, czy też odpowiadały temu, co wtedy 

sądzono o Włoszech i Włochach. 

Co więcej, niejako w kontrze do zarysowanego wyżej zestawu pytań badawczych, 

które sugerują, że włoskie prace Fałata były w dużej mierze zależne od ówczesnych trendów 

artystycznych czy inspiracji innymi artystami, warto byłoby zastanowić się, czy na ich 

powstanie zasadniczego wpływu nie miało jednak przede wszystkim „włoskie 

doświadczenie” artysty?  

Na sam koniec, rozszerzając zarysowaną wyżej problematykę, należałoby postawić 

pytanie, które na razie musi pozostać retoryczne: w jaki sposób możemy porównać „włoskie 

doświadczenie” Fałata z innymi polskimi artystami? Następnie zaś zastanowić się, jak 

możemy, wychodząc np. od przykładu Fałata, badać polsko-włoskie związki artystyczne  

w latach 1861-1914? Ostatnie pytanie, które właściwie sumowałoby te wszystkie wyżej 

wymienione kwestie, brzmiałoby: czy włoskie prace Juliana Fałata kształtowały obraz Włoch 

i Włochów w oczach Polaków w latach 1861-1914? Innymi słowy, czy za ich pomocą 

postrzeganą Italię? Poniżej, bazując na Szkicach rzymskich, spróbuję odpowiedzieć na niektóre 

z tych kwestii.  

 

Włochy i Włosi w świetle wspomnień Juliana Fałata 

Jak już zostało wyżej wspomniane, Julian Fałat pozostawił po sobie nieukończone, ale 

wydane drukiem pamiętniki283. Zasadniczo zachowała się również korespondencja malarza – 

                                                      
283 Fałat 1935. Pamiętniki były spisywane przez artystę po latach, w 1925 roku, co podkreśla sam 

artysta (s. 5). Dlatego, jak pisał Jerzy Malinowski, „trzeba pamiętać o tym, że niekiedy duża rozpiętość 

czasu między zaistnieniem faktu a jego opisem mogła powodować zmianę stosunku artysty do 

podawanych wydarzeń, a także inną ich ocenę” (Malinowski 1985, s. 5). Por. także Dzierżanowska 

2006a, s. 8. Należy przytoczyć także krytyczną opinię Masłowskiego, który tak zestawiał Pamiętniki 

Fałata ze wspomnieniami Jana Rosena i Wojciecha Kossaka: „[te] trzy następujące pozycje […] należy 

potraktować łącznie. Stanowią one bowiem, każdy na swój sposób, trzy pomniki naiwnego 

samochwalstwa i trzy przyczynki – dość jednak wyjątkowe, choć dla nas bardzo niemiłe – do historii 

kariery polskich malarzy na berlińskim i petersburskim dworze. Przepełnione są opisem 

»zaszczytnych« audiencji, manewrów, polowań, spoza których już nie widać ani życia współczesnej 

sztuki polskiej, ani nawet malarstwa ich autorów” (Masłowski 1958, s. XI).  

 



 

100 

 

te listy, które pisał, jak i te, które otrzymywał284. Teksty te, zwłaszcza wspomnienia artysty, 

stanowią interesujące świadectwo, jak artysta postrzegał wówczas Włochy i Włochów. Dzięki 

nie możemy odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie dla Fałata miał jego włoski pobyt, gdyż 

został opisany tylko ten pierwszy, z okresu październik 1880 – kwiecień 1881 roku285. Co 

ważne, sam sposób opisu, jakim posługuje się Fałat, jest niezwykle istotny, dlatego też zamiast 

skrótowego omówienia tych fragmentów Pamiętników zdecydowano się na dosyć obszerne ich 

cytowanie.  

O Rzymie, jak sam Fałat przyznaje, wiedział mało. „Moje wiadomości o Rzymie były 

bardzo niedokładne. We wczesnej młodości czytałem tylko Podróż do Ziemi Świętej i Rzymu  

i wiedziałem, że Rzym jest siedzibą Ojca Świętego. Dopiero w Monachium słowo: Rzym, Rom, 

Roma – nabrało dla mnie właściwego znaczenia. Oczy mi się otworzyły, gdy w Pinakotece 

zapoznałem się z wielką sztuką Renesansu, gdy zobaczyłem na wystawach obrazy Böcklina, 

Feuerbacha, Achenbachów i całej plejady artystów niemieckich, którzy tematy, technikę  

i kolor swoich obrazów czerpali z Włoch i Rzymu”286. Jak się można domyślać, u Fałata 

pragnienie odwiedzenia Italii pojawiło się więc podczas jego studiów w Monachium. Czytamy 

dalej: „śniłem i marzyłem o chwili, gdy po raz pierwszy przekroczę granicę Włoch i usłyszę 

nazwy: Ala – Werona – Bologna – Firenze – Roma”287.  

W maju i czerwcu 1880 roku artysta ciężko chorował, co spowodowało znaczne 

nadwyrężenie jego zdrowia288. Jakiś czas później okazało się, że kilka jego prac zostało 

sprzedanych, dzięki czemu w jego budżecie pojawiła się znaczna kwota pieniędzy, którą 

postanowił przeznaczyć na podróż do Włoch: „wobec takiego powodzenia i zdobycia 

gotówki, projektuję – zgodnie z uświęconą tradycją artystów, zwłaszcza niemieckich – 

                                                      
284 Korespondencję wydano w trzech obszernych tomach: Fałat znany i nieznany 2003 (tom 

pierwszy), 2008 (tom drugi) i 2013 (tom trzeci). Zawiera ona sporo informacji faktograficznych, przede 

wszystkim na temat dokładnego czasu pobytu w poszczególnych włoskich miastach, zaś zasadniczą 

treścią listów Fałata z Włoch są jego bieżące relacje z wyjazdów. Z tego powodu trudno w tych listach 

znaleźć poszerzone refleksje artysty na temat Włoch i Włochów, jak dzieje się to w przypadku jego 

wspomnień. Rzecz jasna, jest kilka wyjątków, które będą cytowane niżej. 
285 Fałat 1935, s. 83-92. Później pojawia się tylko wzmianka o krótkim pobycie w Neapolu, gdzie 

artysta zatrzymał się na krótko podczas podróży dookoła świata (Fałat, s. 103-105). 
286 Fałat 1935, s. 84. 
287 Fałat 1935, s. 85. 
288 Fałat 1935, s. 82-83. 
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podążyć na zimę do Rzymu, a gorące letnie miesiące spędzić w Tyrolu”289. Motywem była 

więc chęć odwiedzenia Włoch oraz podreperowania zdrowia. 

W październiku 1880 roku Fałat wyjeżdża pociągiem trzeciej klasy – przez Brenner 

dociera do Rovereto i Ala, a następnie do Werony290. Dalsza podróż ku południu staje się 

okazją do oglądania, po raz pierwszy, włoskiego pejzażu z pociągu: „podążamy bezkresną 

równiną. Podziwiam krajobraz, wyzłocony jesiennym słońcem, pełen kolorowych willi  

i pałacyków, oraz wież kościelnych – wchłaniam go w siebie i aby nic nie stracić z tego widoku, 

biegam od okna do okna”291. 

W pociągu, jeszcze w Niemczech, artysta poznał profesora Wolfa, który zna Włochy ze 

swoich wcześniejszych podróży i też jedzie do Rzymu, więc w naturalny sposób staje się dla 

Fałata przewodnikiem i towarzyszem. Razem jadą do Bolonii, a potem do Florencji292. Tam,  

w miejscu wybranym przez Wolfa, próbują zasnąć. Pisze Fałat: „pozostaję pod wpływem 

zupełnie innej atmosfery; dzwony zegarów, a zwłaszcza cudny głos zegara w Palazzo Vecchio, 

nie dają mi zasnąć. Na domiar włoskie czy międzynarodowe pluskwy poczuły świeżą krew – 

więc wstaję, aby w ubraniu przesiedzieć na fotelu resztę nocy, wpatrzony w jakiś przecudny 

zakątek, słabo oświetlony latarnią. Któż nie zna Mercato Vecchio z owym cudnym dzikiem 

brązowym? To właśnie był ów zakątek, który podziwiałem w słabym świetle migoczącej 

latarni. Zapomniałem o pluskwach i byłem wdzięczny prof. Wolfowi za ten nocleg we 

Florencji”293.  

Następnego dnia artysta zwiedza miasto: „pobieżny rzut oka na Florencję, na Arno  

z Ponte Vecchio, przechadzka drogą Via dei Colli, pokłon przed kopią Dawida na San Miniato, 

pokrzepienie się winem Chianti – a wieczorem odjazd do Rzymu”294. Podróż pociągiem do 

                                                      
289 Fałat 1935, s. 82-84. Cytaty na s. 83 i 84. Pobyt w Tyrolu nie był zbyt udany, jak pisze artysta: 

„nasz pobyt w Zillerthal wypadł w okresie kilkutygodniowych deszczów, połączonych z wylewami 

rzek i potoków – tak, że ledwie zdołaliśmy wrócić szczęśliwie do Kufstein”. (Fałat 1935, s. 84).  

290 Fałat 1935, s. 85-86. 

291 Fałat 1935, s. 86. 

292 Fałat 1935, s. 85-86. Prof. Wolf, którego imiona Fałat nie podał, jechał do Włoch w celach 

naukowych. Drugim kompanem podróży był Ertel (również bez imienia), absolwent filozofii, udający 

się do Rzymu, by objąć posadę nauczyciela u księcia Odeschalchi. 
293 Fałat 1935, s. 86-87. 
294 Fałat 1935, s. 87. 
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Wiecznego Miasta jest także pełna napięcia i oczekiwania, artysta, jak sam pisze, „wskutek 

podrażnienia nerwów nie mogłem zasnąć”295.  

W Rzymie artysta znajduje lokum na Torre di Nona 32 (obecnie Lungotevere Tor di 

Nona) – „mieszkanie z balkonem i z widokiem na Zamek św. Anioła i na mętny Tyber, płynący 

tuż u stóp”296. Poprzez przyjaciela, K. Schoenauera, Szwajcara, Fałat trafia do kolonii 

artystycznej. Jak pisze, jej członkowie „wskazują nam drogi, jakimi należy kroczyć, aby jak 

najwięcej widzieć i jak najlepiej pracować. Urządzamy sobie wspólnie pracownię, gdzie nam 

pozują tradycyjne modele z Piazza i ze Scala di Spagna”297. Warto dodać, że Fałat za pieniądze 

uczył Schoenauera rysunku298.  

Dzień artysty wygląda zaś następująco: „z rana malowanie, po południu zwiedzanie 

ruin, kościołów i zaułków – cały tryb życia tak ułożony, aby nie marnować światła dziennego 

na jedzenie – więc także skromne śniadanie w południe uzupełniamy sowitym obiadem 

dopiero wieczorem po wydatnej pracy całodziennej, w towarzystwie artystów różnych 

narodowości”299.  

Pobyt w Rzymie to nie tylko praca, ale i zwiedzanie. Pisze Fałat: „czas podzielony 

pomiędzy pracę w pracowni a zwiedzanie muzeów i ruin; co prawda muzea niezbyt mnie 

pociągają – wielkich arcydzieł jeszcze nie rozumiem i nie odczuwam. […] Za to rwę się do 

pracy w słońcu, na wolnym powietrzu, w Kampanii i wśród ruin, odkładając poznanie 

muzeów na później”300. Wycieczki te okazują się także okazją, żeby poznać Włochów: „robimy 

często wycieczki, których celem są czasem dobre wina lub specjalności kuchni włoskiej, np. 

»carciofolgi in olio«, poszukiwane nieraz aż poza miastem, »fuori mura«, gdzie mamy okazję 

zetknięcia się z Rzymianami w towarzystwie ich rodzin. Uprawiam te znajomości tym 

chętniej, że Rzymianki podobają mi się bardzo i że jest to zarazem okazja do nabycia włoskiego 

języka”301. Warto dodać, że pośród znajomości poczynionych w Rzymie przez Fałata były 

także kontakty z przedstawicielkami arystokracji, czy też raczej wyższych sfer, burżuazji, 

                                                      
295 Fałat 1935, s. 87. 
296 Fałat 1935, s. 87. 
297 Fałat 1935, s. 88. 
298 Fałat 1935, s. 90. 
299 Fałat 1935, s. 88-89. 
300 Fałat 1935, s. 89. 
301 Fałat 1935, s. 89. 
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które artysta określa mianem „principess”302. Na marginesie można wspomnieć, że podobno 

niektóre z nich miały wobec niego plany matrymonialne, co – wraz z deklarowaną tęsknotą 

za ojczyzną – stało się powodem powrotu Fałata do Warszawy303.  

Fałat nie narzekał na swoją sytuację finansową, co pozwalało mu np. na wyżej 

wspomniane wycieczki za miasto. W Pamiętnikach czytamy, że współpraca z warszawskimi 

czasopismami ilustrowanymi co miesiąc przynosiła mu „75 rubli; we włoskiej walucie czyni 

to setki lirów, które aż trudno wydać, gdyż Rzym ówczesny jest najtańszym miastem  

w Europie”304. Fałat poznaje także innych polskich malarzy, Wiktora Brodzkiego, Henryka 

Cieszkowskiego i Wilhelma Kotarbińskiego, których określa jako „Polacy z Café Greco” czy 

też „artyści zasiedzieli od dawna w Rzymie” – z nimi wspólnie obchodzą wigilię, zgodnie  

z polskimi zwyczajami305.  

Po świętach Bożego Narodzenia nadchodzi zaś czas karnawału, któremu artysta 

poświęca całkiem sporo miejsca w swoich Pamiętnikach. Zaczyna się w Święto Trzech Króli. 

Pisze artysta: „z nadejściem tego dnia widzimy, jak Popolo Romano obchodzi to święto. 

Dziatwa z najniższych sfer i wyrostki, uzbrojone w rozmaite a jak najhałaśliwsze instrumenty, 

przeciągają ulicami z piekielnym hałasem, wśród bębnienia na rondlach i patelniach, 

trąbieniem na lejkach i starych puzonach; upatrzywszy sobie jakąś niesympatyczną osobę, np. 

jakiegoś brodatego profesora lub starą, zębatą Miss, okrążają ją, potęgując jeszcze 

intensywność muzyki. Biada nieszczęśliwemu, który obrazi się za taką owację; musi potem 

szukać schronienia w jakimś hotelu lub kawiarni”306.  

Kolejnym elementem tego dnia, w którym bierze udział Fałat, jest oficjalne otwarcie 

karnawału, czyli tańce na Piazza Navona: „trwało to do późna w nocy. Oczywiście i nas nie 

brakło; wytańcowaliśmy principessy i nie-principessy do upadłego”307. Później Fałat pisze 

jeszcze o ostatkach: „ostatni tydzień rzymskiego karnawału to szał, jakiego nie spotyka się 

                                                      
302 Fałat 1935, s. 90. 
303 Fałat 1935, s. 91. Oczywiście trzeba pamiętać, że może to być tylko anegdota, w dodatku 

spisana po latach. 
304 Fałat 1935, s. 91. 
305 Fałat 1935, s. 90. 
306 Fałat 1935, s. 90-91. 
307 Fałat 1935, s. 91. 
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nigdzie poza Włochami. Podobno ludzie, pozbawieni gotówki, niosą do lombardu nawet 

kołdry i poduszki, aby się tylko zabawić”308. 

Po karnawale, na wiosnę, Fałat decyduje się wracać do Warszawy, przy okazji 

podsumowując swój dorobek artystyczny, który powstał w Rzymie – „składa się nań 

kilkadziesiąt szkiców akwarelowych i jeden obraz poważnych rozmiarów, namalowany pod 

nastrojem, który można by oddać słowami: »Prochem jesteś i w proch się obrócisz!« Tytuł 

obrazu: Popielec, akwarela, przedstawiająca półfigury naturalnej wielkości na tle rzymskich 

kościołów309.  

Tak malarz opisuje moment wyjazdu: „żegnam Rzym, naprawdę ze łzami w oczach  

i rzuciwszy parę soldów do fontanny Trevi, ruszam w drogę na północ, przez Monachium do 

Warszawy”310.  

Na sam koniec niniejszej prezentacji fragmentów Pamiętników warto zwrócić uwagę na 

jeszcze na jedną kwestię. Jak pamiętamy, Fałat pojechał do Włoch także ze względu na swój 

stan zdrowia. Pobyt w Rzymie przyniósł jego poprawę. Czytamy: „żyję pełnią życia, czując, 

że organizm mój wraca do zdrowia pod błogim wpływem cudnego słońca – cieszę się cudną 

Kampanią, cudnymi ogrodami willi Borghese, Pamfilii i Ludovico, stykam się z ludźmi 

podobnymi do mnie, młodymi sercem, zapałem i podziwem; uważam życie za świętowanie 

bez końca”311. 

Lektura Pamiętników, ale uzupełnionych wiedzą na temat malarza z innych, 

cytowanych już, źródeł, pozwala znaleźć u Fałata typowe motywy czy sposoby przeżywania, 

powiązane z trzema kluczowymi pojęciami (zagadnieniami), takimi jak: Italiensehnsucht, 

podróż włoska oraz topos Rzymu (Włoch) jako miejsca szczególnego dla twórczości 

artystycznej. Omówimy je, bazując na konkretnych przykładach z tekstu Fałata.  

Przede wszystkim, w Fałacie zainteresowanie Włochami (rozumianymi tutaj bardzo 

szeroko) pojawiło się, gdy zaczął oglądać prace mistrzów włoskiego renesansu w Monachium. 

Co ważne, pewnego rodzaju pośrednim ogniwem był kontakt ze współczesnymi niemieckimi 

artystami, którzy inspirowali się tą epoką.  

                                                      
308 Fałat 1935, s. 91. 
309 Fałat 1935, s. 91. 
310 Fałat 1935, s. 92. 
311 Fałat 1935, s. 89. Zapewne chodzi o willę Ludovisi, a nie „Ludovico” 
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Z czasem u Fałata pojawiło się pragnienie kontaktu z Włochami. Można je zestawić  

z zakorzenionym w niemieckiej tradycji intelektualnej terminem Italiensehnsucht. Oznaczałoby 

ono nie tylko pragnienie wyjazdu do Włoch (czy też tęsknotę za nim), ale przekonanie, że 

podróż do tego miejsca, a następnie kontakt z jego zabytkami, krajobrazem i klimatem, 

stanowi niezbędny warunek do przemiany (lub dalszego doskonalenia się) artysty, czy też 

człowieka wykształconego312.  

Warto podkreślić tutaj paradoks polegający na tym, że zjawisko to jest określane 

mianem „tęsknoty”, choć jest artykułowane przez osoby, które nigdy we Włoszech nie były, 

czego najlepszych przykładem jest właśnie Fałat313. Rzecz jasna, wpływ na to mają wszelkiego 

                                                      
312 Termin Italiensehnsucht zdaje się tu być najlepszym (najporęczniejszym) określeniem wyżej 

zarysowanego zjawiska. Po pierwsze, w przypadku Fałata, choć Polaka, posłużenie się nim jest bez 

wątpienia uzasadnione, skoro sam malarz stwierdza, że jego wyjazd nawiązywał do „wielowiekowej 

tradycji” artystów, zwłaszcza niemieckich. Po drugie, abstrahując już od samego autora Szkiców 

rzymskich, pojęcie to, choć zakorzenione w tradycji niemieckiej, bez wątpienia można użyć do opisu 

„włoskiego doświadczenia” innych Europejczyków. Nie miejsce tutaj na szczegółowe omawianie 

historii tego pojęcia, posłużyłem się nim bardziej jako pojęciem-kluczem. Niemniej jednak warto 

odnotować, że bodaj po raz pierwszy Italiensehnsucht opisał w 1927 roku Wilhelm Waetzoldt (Waetzoldt 

1927). Warto podkreślić, że badacz swoje obserwacje zasadniczo skoncentrował wokół niemieckiego 

romantyzmu, a zwłaszcza postaci Goethego. W kolejnych rozdziałach, bazując na tekstach literackich  

i malarskich, wskazywał najważniejsze, jego zdaniem elementy włoskiej rzeczywistości, których 

recepcja składa się na Italiensehnsucht.  

Do pracy tej polemicznie nawiązuje Martin Luchsinger (omówienie pracy Waetzoldta: 

Luchsinger 1996, s. 9-10). Badacz, zajmując się współczesnym niemieckim piśmiennictwem ukazującym 

Włochy, w toku interpretacji podzielił je na trzy części – Sehnsucht [tęsknkota] – Reise [podróż] – Tod 

[śmierć] (Luchsinger 1996). Nie unieważnia to ustaleń Waetzoldta, ale wskazuje także na inne ważne 

toposy w niemieckim piśmiennictwie inspirowanym Włochami. Dalszy stan badań nad zagadnieniem 

Italiensehnsucht, przynosi praca Elisabeth Schröter. Badaczka, zajmując się czasami Goethego, wskazuje 

w niej najnowsze opracowania związane z tematem (Schröter 2004, s. 187). Sama praca stanowi ciekawy 

przegląd najważniejszych tekstów (a wraz z nimi motywów czy toposów, jak i zróżnicowanych 

rejestrów stylistycznych) związanych z Italiensehnsucht, co uzupełnia pracę Waetzoldta.  

Dodać jeszcze można, że dla Waetzoldta pojęciem kluczowym dla postrzegania Włoch jest 

określenie Klassische Land, co można przełożyć jako „klasyczna ziemia”. Terminem tym posługiwano 

się także, choć niezbyt często, także w polszczyźnie. Tak czytamy w „Biesiadzie Literackiej” z 1885 roku: 

„pisze do nas Andriolli, którzy zmęczywszy się ilustrowaniem Szekspira, dla wydawców francuskich, 

odmładza teraz swe siły wędrówką po klasycznej ziemi” (Maleszewski 1885, s. 227). 
313 Tytułem innego przykładu, w którym odnajdziemy wszystkie omawiane tutaj wątki, 

zacytujmy fragment listu Lucjana Rydla do Józefa Mehoffera, napisanego 27 kwietnia 1893 roku: „nie 

masz wyobrażenia, jak mnie do Włoch ciągnie. Z każdym dniem doznaję coraz większej tęsknoty za 

tym krajem, za tą sztuką, za tym językiem. Nie ma prawie dnia, żebym o Włoszech nie myślał, żebym 

nie puszczał wodzów imaginacji i nie próbował wyobrazić sobie tego lub owego miasta, tej lub owej 

rzeźby lub ruiny. Stworzyłem sobie do własnego użytku gdzieś w głębi mózgu całe Włochy i podróżuję 

po nich, leżąc z zamkniętymi oczami i z papierosem w ustach. Z drugiej jednak strony takie fantazyjne 

ekspedycje do Włoch nie tylko nie zaspokajają mego italofilskiego zapędu, ale, przeciwnie, podniecają 
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rodzaju klisze, mity na temat Włoch, bardzo mocno osadzone w licznych tekstach, bardzo 

często nieuświadomione przez osoby, które doświadczają owej „tęsknoty”, co wynika z silnej 

obecności Włoch w kulturze europejskiej. Najlepszym dowodem na przeżywanie 

Italiensehnsucht przez Fałata jest fakt, że jego kulminacja nastąpiła w momencie zbliżania się 

do kolejnych włoskich miast. 

Następnie jego pragnienie (tęsknota) urzeczywistnia się w typowy sposób, czyli jako 

podróż włoska, co zresztą stanowi pewnego rodzaju logiczną konsekwencję Italiensehnsucht. 

Sformułowanie definicji podróży włoskiej (która zdaje się być pojęciem powszechnie znanym, 

zarówno w kulturze europejskiej, jak i w praktyce badawczej z nią związanej), napotyka 

jednak na pewnego rodzaju aporie314. Dlatego wyabstrahowując wcześniejsze ustalenia 

badaczy, a także posługując się pewnego rodzaju intuicją, roboczo przyjmijmy tutaj, że podróż 

włoska jest:  

a) jedną z aktywności kulturowych polegającą na podróży do Włoch i na przeżywaniu 

wielowymiarowej złożoności (krajobrazowej, historycznej, literackiej, kulturowej i społecznej) 

                                                      
go coraz bardziej. Nieraz jestem jakby opętany, jakby zwariowany tą jedną myślą o Włoszech i ani nie 

widzę, ani nie słyszę, co się koło mnie dzieje. […] Pali mnie przede wszystkim ciekawość, czy i o ile 

odmienne są moje fantazyjne Włochy od rzeczywistych, czy rzeczywiste o wiele od moich piękniejsze 

– a w końcu czy z moich Włoch fantazyjnych zostanie cokolwiek obok wspomnień z Włoch 

prawdziwych, czy też fantazja zmiesza się i spłynie ze wspomnieniami w nierozdzielną jednego, 

odrębnego od nich obojga wyobrażenia. Dla mojego pisarskiego zawodu są Włochy nieodzownie 

potrzebne” (rkps w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, sygn. 12792/II, cytat za: Ziejka 1998,  

s. 206). Dla porządku trzeba dodać, że w 1894 roku Rydlowi udało się spełnić to marzenie – wyjechał 

do Włoch, czego efektem były np. relacje publikowane w „Gazecie Polskiej” (Ziejka 1998, s. 206-207).  
314 Dla przykładu, tak pisze Urszula Kowalczuk (i to tylko o interesującym nas tutaj okresie): 

„W połowie dziewiętnastego wieku »podróż włoska« i jako fakt biografii, i jako gatunek piśmiennictwa 

nie wymagała uzasadnień i definicji. Pozornie. W istocie bowiem zakresy możliwości tkwiące w tym 

popularnym modelu kulturowej obecności już wówczas wyznaczane były zarówno przez standard 

stereotypu, jak i przez wariantywność indywidualnych przypadków życiowych i tekstowych. Ich ilość 

− stymulowana modą, intensyfikującymi się potrzebami poszerzania horyzontów artystycznej 

wrażliwości czy koniecznością testowania kondycji intelektualno-artystycznej w zmieniającym się 

paradygmacie cywilizacyjnym – szybko rosła w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, 

potwierdzając szablon i inwencyjność w jego stosowaniu jednocześnie” (Kowalczuk 2009, s. 163). 

Badaczka podaje oczywiście w przypisie wybór prac na ten temat. Spośród licznych tekstów na temat 

podróży włoskiej, które ograniczam tylko do wyboru prac polskich badaczy, należy wskazać: 

Pomianowski 1998, s. 138, 140-141; Ziejka 1998, s. 197-199; Płaszczewska 2003, s. 40-49; Kowalczuk 2009; 

Płaszczewska 2010, s. 287-288, 484-552; Ugniewska 2012, s. 11-14. Szczególnie warto zwrócić uwagę na 

pracę Płaszczewskiej z 2010 roku, w której autorka zajmuje się gatunkowym problemem podróży włoskiej 

jako przedmiotem badań komparatystycznych i w tym kluczu dokonuje interpretacji różnych utworów. 

Zestawia również osobną bibliografię zagranicznych prac poświęconych zjawisku podróży włoskiej 

(Płaszczewska 2010, s. 316-317). 
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Italii; jej elementami są utrwalone toposy i archetypy, do których w mniej lub bardziej 

uświadomiony sposób – poprzez swoje działania – nawiązuje podejmujący tę podróż; jego 

ogólną predyspozycję do tego wyznaczają w dużej mierze wcześniej nabyta edukacja oraz 

partykularny cel podróży wynikający ze stanu społecznego; w kolejnych epokach 

poszczególne cele i sposoby podróży włoskiej różnią się, ale jej główne wyznaczniki pozostają 

bez zmian na zasadzie długiego trwania; występują również pewne różnice w wariantach 

podróży włoskiej w przypadku poszczególnych narodowości;  

b) nazwą gatunkową tekstów kultury (w niemalże wszystkich rejestrach 

stylistycznych), które są zapisem (piśmienniczym lub wizualnym) wspomnianej wyżej 

podróży (w tym podróży wyimaginowanych), jak i również tekstów podejmujących z nimi 

dialog; można wśród nich wskazać teksty fundujące (narzucające) sposób przeżywania i opisu 

podróży włoskiej (w pierwszym aspekcie podanej przeze mnie definicji) dla poszczególnych 

epok, przy czym równie ważnym czynnikiem kształtowania się tego gatunku jest akumulacja 

tego typu tekstów.  

Nieodzownym elementem tej dwuczłonowej definicji jest swoiste „pomiędzy”, czyli 

przeróżne zjawiska, w ramach których teksty oddziałują na postrzeganie włoskiej 

rzeczywistości (czasami w sposób nieuświadomiony), oraz sytuacje, gdy piszący o niej sami 

przyznają, że nie są w stanie jej opisać, także z powodu tego, co napisano. Należy także 

wspomnieć o poziomie „meta”, czyli o praktyce badawczej związanej z badaniem podróży 

włoskiej, która wydobywa odpowiednie teksty i ich znaczenia, zaś następnie, z reguły poprzez 

badania porównawcze, określa ich miejsce w siatce pojęć związanej z podróżą włoską315. 

Wracając jednak do Fałata i jego tekstu – bez wątpienia możemy wpisać doświadczenia 

artysty w pierwszą część definicji podróży włoskiej, zaś jego Pamiętniki w drugą. Podróż włoska 

jest bardzo ważnym elementem „włoskiego doświadczenia” Fałata. Połowa tekstu Fałata 

poświęconego Włochom to właśnie opis podróży, która, jak wiemy, trwała ok. trzech-czterech 

                                                      
315 Por. np. Płaszczewska 2010, s. 257-297 – autorka szeroko omawia ten problem, bazując na 

założeniach komparatystyki. Na marginesie warto wspomnieć o możliwości stracenia dystansu 

badawczego, co wynika z faktu, że badacz włoskiej rzeczywistości i tekstów z nim związanych jest 

jednocześnie ich odbiorcą. Tak pisze w innej pracy Płaszczewska, a opinia ta niech będzie swoistego 

rodzaju przestrogą: „dlatego tak trudno zachować dystans badawczy wobec poznawanego przedmiotu 

i nie ulegać sugestywności nakreślonych przez romantyków obrazów, zwłaszcza gdy analizowany tekst 

literacki wydaje się projekcją naszych własnych marzeń, przemyśleń i obserwacji związanych z Italią” 

(Płaszczewska 2003, s. 332).  



 

108 

 

dni. Drugie tyle tekstu autor poświęcił znacznie dłuższemu, a także bardziej obfitemu  

w wydarzenia, pobytowi w Rzymie. U autora Szkiców rzymskich jego podróż włoska wywołuje 

stan ekscytacji, co świadczy o wspomnianym w definicji przeżyciu związanym  

z poznawaniem Włoch. Podczas jej trwania Fałat poznaje (a następnie opisuje) w typowy dla 

podróży włoskiej sposób włoską rzeczywistość – zachwyca się włoskim krajobrazem, zwiedza 

kolejne miasta zgodnie z utartą marszrutą, szuka znanych zabytków, ważne jest dla niego 

także odwiedzanie malowniczych miejsc316. Warto podkreślić tutaj tę dwoistość, którą zresztą 

bez problemu odnajdziemy w tekście Fałata. Z jednej strony mamy do czynienia z rzeczywistą 

podróżą, w ramach której odwiedza się określone miejsca i doświadcza włoskiej 

rzeczywistości. Z drugiej zaś strony tekst Fałata bez wątpienia możemy potraktować, 

abstrahując już od samej postaci malarza, jako przykład podróż włoskiej jako gatunku.  

Dodać można, że w Pamiętnikach pojawia się nawet wspomniany element „pomiędzy”, 

czyli sfera, gdzie rzeczywiste przenika się z tekstualnym. Fałat zwraca bowiem uwagę na 

topos nieopisywalności Rzymu (czy też Włoch) lub też prymat doświadczenia nad poznaniem 

lekturowym. Pisze tak: „tylu ludzi pisało już o Rzymie – opiewali go poeci, malowali artyści, 

sławili uczeni i turyści – jednak wszystko to razem nie da pojęcia o Rzymie komuś, kto nie 

obejrzy go sam”317. Jak widać, łączy się on zresztą z innym motywem, a mianowicie ze 

świadomością, że różnorakich tekstów, które opisują Rzym (Włochy), jest mnóstwo, a więc 

pisanie o tym mieście zawsze jest powielaniem określonych motywów, sposobów czy klisz318. 

Co jest logiczną kontynuacją dwóch wcześniejszych pojęć, podróż włoska była  

w przypadku Fałata spleciona z dłuższym pobytem w Rzymie, gdzie artysta tworzył. Możemy 

to łączyć z pewnego rodzaju toposem Rzymu (Włoch) jako szczególnego miejsca rozwijania 

twórczości artystycznej. Tak pisała o tym Joanna Ugniewska: „od Goethego do Byrona, od 

Pani de Staël do Stendhala, mimo wszelkich możliwych różnic utrwala się obraz Włoch jako 

uprzywilejowanej przestrzeni artystycznej i egzystencjalnej, gdzie sztuka i model życia mogą 

dostarczyć cennego budulca dla osobowości przybyszów z Północy”319. Sam pobyt Fałata  

                                                      
316 Wybór takich motywów przedstawia np. Płaszczewska 2003, s. 313-315. Choć jej praca 

dotyczy romantyzmu, to śmiało ustalenia te można zastosować także do tekstu Fałata. Jest to zresztą 

dowód na owe długie trwanie głównych wyznaczników podróży włoskiej, o czym pisaliśmy w definicji. 
317 Fałat 1935, s. 88.  
318 Por. Czaja 2010, s. 13-14.  
319 Ugniewska 2011, s. 21. 
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w Wiecznym Mieście odbywa się według schematu typowego dla ówczesnych artystów – 

malowanie (zwłaszcza miejsc szczególnych oraz włoskich typów), kontakt z międzynarodową 

kolonią artystyczną (w tym polską) jako naturalnym środowiskiem, zwiedzanie miejsc poza 

samym miastem, obserwacja, czy też uczestnictwo, w miejscowych wydarzeniach, a także 

dostrzeganie relacji pomiędzy Włochami (ludem rzymskim, „principessami”) a przyjezdnymi 

(artyści czy turyści)320. Sam pobyt w Rzymie okazuje się dla artysty czasem szczęśliwym – 

wraca do zdrowia i tworzy prace, które przynoszą mu sukcesy.  

Wpisanie Pamiętników Fałata w te trzy powyższe zagadnienia wydaje się uzasadnione. 

Jak bowiem podkreśla sam malarz, jego wyjazd był zgodny z „wielowiekową tradycją”, zatem 

nie dziwi, że można go odczytywać na jej tle. Kolejnym krokiem byłoby stwierdzenie, że wiele 

jego obserwacji czy doświadczeń było typowych, a nawet po wielokroć już odnotowanych. 

Warto jednak zauważyć, że choć Fałat wiedział, że o Rzymie już wiele pisano, zaś jego wyjazd 

był zgodny z pewną tradycją, to jednak jego wrażenia należy odczytywać jako coś osobistego, 

przeżywanego bez uprzedniego przygotowania. Jak bowiem sam pisze, o Włoszech nie 

wiedział prawie nic, zaś „znaczenie [poszczególnych włoskich miast dla historii i kultury – 

przyp. JZ] pojąłem dopiero później, studiując historię Rzymu (Gregoroviusa i Reumonta)321”.  

Jak jednak rozstrzygnąć ten problem: z jednej strony idealne wręcz wpisanie się Fałata 

 w pewną konwencję, zaś z drugiej – zupełny brak jej świadomości? Czego tak naprawdę 

doświadczył Fałata, co i dlaczego tak opisał? Dariusza Czaja, przystępując do pisania o swoich 

                                                      
320 Por. np. Nitka 2014, s. 107-168 i 310-374 . Praca ta dotyczy wcześniejszego okresu, czyli 

papieskiego Rzymu, którego upadek w oczywisty sposób stanowi cezurę czasową, ale wypracowane 

wówczas praktyki artystyczne, o których pisze badaczka, bez wątpienia możemy zestawiać z tym, co 

Fałat jako artysta robił w Rzymie. 
321 Fałat 1935, s. 87.  

Gregorovius – Ferdinand Gregorovius, wybitny historyk Włoch, autor Geschichte der Stadt Rom 

in Mittelalter (wydawanej w latach 1859-1872, to o niej wspomina Fałat). Po dłuższym pobycie we 

Włoszech (1852-1874) osiadł w Monachium, gdzie mieszkał do śmierci w 1891 roku. Napisał także 

Wędrówki po Włoszech (org. Wanderjahre in Italien, wydawane po niemiecku w latach 60. i 70. XIX wieku 

– przekład polski: Gregorovius 1990a i Gregorovius 1990b), które Paweł Hertz określa jako dzieło, 

„które, choć opisuje Włochy z czasu, który już minął, trwa w nieprzemijającym czasie wspólnej nam 

wszystkim kultury europejskiej” (Hertz 1990, s. 444, tam też podstawowe informacje o Gregoroviusie – 

s. 442-444). Ostatnio o Gregoroviusie pisał Dariusz Czaja, któremu Wedrówki po Włoszech towarzyszyły 

podczas wyjazdu na południe Italii – Czaja 2010, s. 17-39 (czyli rozdział Góra Świętego Anioła).  

Reumont – Alfred von Reumont, pruski historyk i dyplomata, autor licznych prac 

poświęconym Włochom i ich historii, w tym Geschichte der Stadt Rom, wydawanej w latach 1867-1870 

(Reumont 1998). Zapewne o tej pracy wspomina Fałat. 
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włoskich doświadczeniach, zauważa: „może jest tak, jak prawią nam różni mądrale, że 

wszystko już było. W porządku: ale mnie przy tym nie było, a to, że teraz, tu, w tym czasie,  

w tym miejscu jestem, zmienia wszystko. I to radykalnie. Dla mnie zmienia”322.  

W powyższym wywodzie potraktowaliśmy tekst Fałata i jego doświadczenia jako 

przykład typowy, niejako odzierając je z cech indywidualnych, ale bez wątpienia trzeba 

podkreślić, że chociaż jego pobyt we Włoszech może sprawiać wrażenie mało interesującego, 

to był to czas szczególnie ważny dla artysty, pełen istotnych przeżyć, które wpłynęły na niego 

i jego twórczość. Tego ludzkiego wymiaru nie można przeoczyć i trzeba go mieć na względzie.  

Tyle odnośnie Fałata, włoskiej rzeczywistości i sposobu jej opisu. Jest jeszcze drugi 

problem – kwestia postrzegania sztuki włoskiej, niezwykle ważnego elementu każdego 

włoskiego doświadczenia, niekoniecznie dziejącego się na Półwyspie Apenińskim. Warto 

zwrócić uwagę na list Fałata do Lucjana Wrotnowskiego, pisany w marcu 1898 roku we 

Florencji, w którym artysta wspomina swój pierwszy pobyt we Włoszech, a szczególnie  

w Rzymie323. 

Pozwólmy sobie na dwa obszerne cytaty. „Gdy przyjechałem po raz pierwszy do 

Włoch, to przemówił do mnie cały świat zewnętrzny: niebo słońce, góry, miasta, ruiny, ludzie 

i wino włoskie takie na mnie wrażenie robiły, że nie widziałem jeszcze tej wielkiej sztuki, a po 

części i nie rozumiałem jej i malowałem ten świat zewnętrzny, trzeba było szeregu lat pracy, 

kształcenia się i aby przy schyłku życia zrozumieć tę wielką sztukę, którą żyją i żyć będą 

wiecznie Włochy”324.  

Następnie stwierdzając, że Florencja staje się jego ulubionym włoskim miastem, pisze 

Fałat tak: „Rzym był dla mnie najbliższym dotychczas wrażeniami, jakie przy pierwszej 

podróży mej do Włoch z Rzymu odebrałem. Tutaj zacząłem epokę przeistoczenia się na 

                                                      
322 Czaja 2010, s. 12-13. Dalej autor pisze o problemie wspomnianej już akumulacji tekstów  

i materiałów wizualnych, które mniej lub bardziej kształtują nasze postrzeganie Włoch: „podróż włoska 

dzisiaj to coś między udręką i ekstazą. Udręka jest bardzo realna – no bo ileż można. Bo jakże tu 

zobaczyć na nowo i oryginalnie coś, co zostało już setki razy na wszelkie możliwe sposoby 

prześwietlone, sfotografowane i opisane; jak w tym potężnym chórze odnaleźć swój własny głos. 

Ekstaza jest tylko potencjalna – no bo ileż można. Bo hektary zapisanych stron, wagony zdjęć, wszystkie 

te wytarte do bólu klisze myślowe i wizualne dają zaledwie słabą obietnicę olśnienia. Szale są  

w permanentnej nierównowadze, ale poszukiwaczy nieuchwytnego wciąż nie brakuje” (Czaja 2010, s. 

13-14. Podkreślenie autora). 
323 Fałat znany i nieznany 2008, list nr 360, s. 200-202. 
324 Fałat znany i nieznany 2008, list nr 360, s. 201. 
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artystę, tutaj zaczęło mi słoneczko świecić, tutaj zebrałem szeregi wrażeń pięknych odczutych 

młodymi zdrowymi nerwami. Ale wrażenia te czerpałem więcej fizycznie jak duchowo. 

Począwszy od wygrzewania się na słoneczku i bumelowania wśród ruin i historii, oglądaniu 

muzeów, a skończywszy na restauracji pod gołym niebem z wszelkimi przysmakami włoskiej 

kuchni i piwnicy – wszystko to było nowe i wszystkiego tego pragnąłem przez poprzednie 

życie moje i tu w Rzymie mogłem tego wszystkiego użyć. Lecz sztuki wielkiej nie 

zrozumiałem i dlatego wielki mnie żal opanowuje, że dopiero na starość przychodzi mi to 

zrozumieć do czego potrzeba młodości […]. Tu we Florencji dopiero zrozumiałem wielką 

sztukę […]”325.  

Fragmenty te wskazują dwa splatające się ze sobą wątki, które wymagają podkreślenia 

– znaczenia Włoch dla duchowego (prze)formowania się Fałata jako artysty oraz kontaktu ze 

sztuką tego kraju jako pewnego rodzaju katalizatora tego procesu. Jak pamiętamy z lektury 

Pamiętników, wspomniany już Italiensehnsucht pojawił się u Fałata, gdy ten oglądał obrazy 

inspirowane sztuką włoską. Następnie, po wyjeździe do Włoch, okazało się, że choć Fałat 

zwiedzał muzea, to Italia oddziaływała na niego przede wszystkim swoim otoczeniem. Po 

latach jednak następuje pewnego rodzaju powrót do korzeni – artysta znów postrzega Włochy 

poprzez pryzmat sztuki. Występuje tutaj jednak niekonsekwencja. Można opisać ją jako 

pewnego rodzaju sinusoidę znaczenia włoskiej scenerii i/lub sztuki włoskiej dla przemiany 

artysty.  

 Ton cytowanego już listu jest na swój sposób gorzki i autoironiczny – artysta żałuje, 

że tak późno pojął znaczenie sztuki włoskiej, jednocześnie deprecjonując swoje wcześniejsze 

doświadczenia. To sztuka Włoch okazuje się ważniejsza niż włoska sceneria. Przypomnijmy 

jednak, że w Pamiętnikach, które powstały ponad trzydzieści lat później, zostaje opisany tylko 

pierwszy pobyt we Włoszech. Wedle tego tekstu, to właśnie włoska sceneria odegrała 

zasadniczą rolę w przemianie Fałata. W Pamiętnikach nie pojawiło się jednak nic (zdanie, 

nawiązanie czy choćby przyjęcie odpowiedniego, choćby ironicznego, tonu), co mogłoby 

sugerować, że Fałat z biegiem czasu inaczej postrzegał swój pierwszy pobyt we Włoszech.  

Jak można wyjaśnić tę sprzeczność? Dlaczego Fałat w swoich wspomnieniach powraca 

do tych pierwszych wrażeń bez jakichkolwiek krytycznych wzmianek? Co zatem było 

                                                      
325 Fałat znany i nieznany 2008, list nr 360, s. 201-202. 
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ważniejsze – kontakt ze sztuką czy sceneria? Zapewne trzeba celowo pozostawić to bez 

rozstrzygnięcia. Najpewniej mamy do czynienia z nierozerwalnym splotem inspiracji sztuką 

(na różne sposoby) oraz kontaktu z szeroko pojętą rzeczywistością tego miejsca, które 

oddziałuje swoją sensualnością326. To dzięki tym dwóm czynnikom nastąpiło u Fałata 

przewartościowanie – jego postrzegania sztuki oraz bycia artystą.  

Warto wynotować tutaj spostrzeżenie Jerzego Pomianowskiego, który dokonując 

próby kategoryzacji niezliczonych tekstów o Włoszech, pisze tak: „wszystkie te wrażenia, 

wspomnienia, opowieści i dzienniki podróży dadzą się podzielić na dwie kategorie. Autorzy 

pierwszego typu piszą przede wszystkim o zabytkach, o dziełach sztuki starożytnej  

i renesansowej. Chorążym tego bardzo licznego oddziału tradycja uczyniła Winckelmanna”327. 

Następnie zaś: „drugą kategorię reprezentuje najlepiej Stendhal, ten który nie tylko usiłował 

znać język, lecz i dialekty. Pisał o żywych Włochach i znalazł w nich więcej uroku i pasji niż 

w starożytnych posągach. Nie miejsce tu, aby wyliczać znakomite dzieła i pisarzy, którzy od 

tej strony dali poznać Italię swoim czytelnikom i rodakom. Mamy tu tylko tyle miejsca i czasu, 

aby stwierdzić, że dzięki tym dwóm kategoriom autorów Włochy istnieją nie tylko jako jeden 

mit, lecz jako co najmniej dwa”328. 

Choć Pomianowski pisze tu o mitach, to jednak warto zastosować nieco inne określenie 

– modusy. Dzięki przesunięciu (zamianie) tych pojęć lepiej widać, że kontakt z włoską sztuką  

i rzeczywistością jest nie tylko nawiązaniem do osadzonych w historii pojęć, ale staje się czymś 

żywym, realnie wpływającym na to, jak są przeżywane. Doprecyzowując zaś: postrzeganie 

Włoch dzieje się więc jako aktywna percepcja sztuki Italii (rozumianej bardzo szeroko, czyli 

od czasów antycznych do współczesności), ze szczególnym naciskiem na czasy starożytne  

i renesans oraz włoską rzeczywistość, realnie otaczającą i oddziaływującą na tego, który się w 

                                                      
326 Na marginesie trzeba odnotować odmienny charakter tych dwóch tekstów. Jak wiemy, 

Pamiętniki były spisywane z zamiarem publikacji, czy choćby tylko przekazania ich tekstu kolejnym 

pokoleniom, zaś list do Lucjana Wrotnowskiego był raczej prywatną refleksją przeznaczoną dla 

przyjaciela. Pamiętając zaś o uwagach Macieja Masłowskiego na temat Pamiętników, można założyć, że 

Fałat być może, mniej lub bardziej świadomie, chciał kreować swój wizerunek i widocznie uznał, że 

właśnie w ten sposób, bez zbędnego wdawania się w dywagacje, mają zostać zapamiętane jego włoskie 

wrażenia. 
327 Pomianowski 1998, s. 138. Badacz pisze dalej, że miejsce Winckelmanna tak naprawdę 

powinien zająć Markiz de Sade i jego Viaggio in Italia, które pisał w latach 1775-1776.  
328 Pomianowski 1998, s. 139. 
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niej znajduje. Rzecz jasna, ważne miejsce zajmują tutaj Włosi – jako twórcy (i bohaterowie), 

zarówno sztuki renesansowej, jak i włoskiej przestrzeni.  

 

Szkice rzymskie Juliana Fałata (2) – próba interpretacji 

Obecny stan badań nad życiem i twórczością Fałata, choć naprowadza nas na pewne 

tropy, to jednak nie daje odpowiedzi na pytanie, jak możemy odczytywać Szkice rzymskie. 

Spróbujmy więc podjąć się interpretacji tej pracy, przechodząc od obserwacji oczywistych (czy 

też – mało złożonych) do nieco bardziej skomplikowanych329. Powyżej, poprzez analizę 

wybranych aspektów związanych z życiem i twórczością Fałata, starałem się naszkicować 

dość szeroki kontekst, w tym miejscu chciałbym zaś w miarę precyzyjnie wskazać, jak 

możemy intepretować tę pracę.  

Po lewej stronie widzimy scenę, która rozgrywa się w części ogrodowej jednej  

z rzymskich lub okolicznych willi. Jej scenerię tworzy architektura (monumentalne schody)  

i roślinność (strzeliste cyprysy). Bohaterami są młodzi chłopcy, czy też dzieci, otaczające 

starszego mężczyznę, który schodzi po stopniach. Jest on zapewne zwiedzającym Rzym 

cudzoziemcem, zaś czytana przez niego książeczka to najprawdopodobniej przewodnik po 

Włoszech (lub Rzymie). Gesty wspomnianych chłopców jednoznacznie wskazują, że chcą od 

mężczyzny pieniędzy – być może jałmużny, być może oczekują zapłaty za udzielenie 

mężczyźnie jakichś informacji. Nie są jednak napastliwi, ich działania sprawiają wrażenie 

zabawy odbywającej się kosztem cudzoziemca. Ten nie zwraca na nich uwagi, zdaje się ich 

ignorować, pochłonięty lekturą.  

Środkowa część Szkiców to ujęcie wnętrza Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, gdzie wokół 

figury patrona świątyni gromadzą się wierni, w tym także pielgrzymi, którzy dotykają i całują 

stopy posągu. Obok znajduje się żebrak.  

Po prawej stronie ilustracji Fałata widzimy dwóch rozmawiających mężczyzn, 

zapewne Włochów. Wraz z zaprzęgiem konnym stoją na tle jednej z rzymskich bram  

                                                      
329 W tym miejscu warto wspomnieć, że niżej prezentowane możliwości interpretacji można, 

rzecz jasna, osadzić w konkretnych metodologiach czy praktykach badawczych, bazujących na 

odpowiednim korpusie tekstów. Na tym etapie pracy chcę je jedynie zasygnalizować, dlatego traktuję 

je bardziej jako uświadomione intuicje badawcze.  
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(a właściwie pozostałości dawnych murów miejskich). Na wozie umieszczono beczki  

z winem. 

Prawy górny róg tej pracy to ujęcie antycznych ruin, wśród których widzimy leżących 

pod kolumnami trzech niedbale ubranych mężczyzn, zapewne rzymian. Choć scena rozgrywa 

się za dnia, to jeden z nich się budzi i przeciągle ziewa, pozostali sprawiają wrażenie 

pogrążonych we śnie lub półśnie.  

Dwa pozostałe przedstawienia, niejako nałożone na wyżej wspomniane sceny, to 

portrety ujęte w owalach: główka Włoszki w charakterystycznym nakryciu głowy oraz twarz 

młodego chłopca, zapewne ówczesnego mieszkańca Rzymu.  

Zwróćmy uwagę, że przedstawieni w Szkicach rzymskich Włosi są głównymi 

bohaterami poszczególnych scen, to wokół nich ogniskuje się akcja. Jakkolwiek to, co ich 

otacza, czyli rzymska (włoska) sceneria jest ważna, to właśnie oni są nośnikami sensów, czyli 

to dzięki nim możemy odczytać znaczenia poszczególnych scen. Zatem to wokół nich 

powinno się koncentrować wskazywanie możliwości interpretacyjnych. Co ważne, nie 

wykluczają się one – raczej wynikają jedna z drugiej, często zbiegają się w niektórych 

punktach. 

Szkice rzymskie to przede wszystkim przykład pracy Fałata, której bohaterami są 

typy. Warto zwrócić uwagę na inne przedstawienia artysty o podobnych charakterze, 

szczególnie te, które miały podobną formę do Szkiców rzymskich – np. w 1882 roku  

w „Kłosach” opublikowano Szkice ze Żmudzi (il. 8), zaś w 1886 roku Szkice litewskie 

(„Tygodnik Ilustrowany”)330. Prace tego typu Fałat pokazywał także na wystawach. 

Tematykę tę, jak wiemy, sygnalizował już Maciej Masłowski. Problemem typów omawia, 

choć nie łączy jej z Włochami, Teresa Dudek-Bujarek, zestawiając takie dzieła  

z ówczesnymi opiniami na ich temat331. 

 „Typy” należały do charakterystycznego dla tego okresu gatunku. Jak pisze 

Waldemar Okoń: „W latach osiemdziesiątych pojęcie »typu« jako syntetycznej postaci 

                                                      
330 Wykaz prac Fałata opublikowanych w czasopismach podaje: Grajewski 1972, s. 72-75.  

O współpracy Fałata z czasopismami ilustrowanymi piszą zaś m.in.: Masłowski 1864, s. 10; Malinowski 

1985, s. 16; Dzierżanowska 2006a, s. 29. 
331 Dudek-Bujarek 2017, s. 66-70. 
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reprezentatywnej dla określonych grup społeczno-etnicznych było już tak popularne, że 

odnajdujemy je w dziesiątkach recenzji i sprawozdań artystycznych”332. Szkice rzymskie 

byłyby jedynie kolejnym przykładem powszechnie wówczas znanej formy (czy też 

tematyki), którą Fałat chętnie się posługiwał, zatem włoska sceneria, wraz z jej innością, 

byłaby tylko pretekstem, czy też impulsem, do powstania kolejnej pracy w tym gatunku333. 

Ponadto Szkice rzymskie Fałata to przykład pracy o włoskiej tematyce, którą 

podejmowali także inni malarze. Problematykę tę zarysowaliśmy powyżej, omawiając 

możliwości badań porównawczych pomiędzy Passinim a Fałatem. Zagadnienie to jest jednak 

o wiele szersze oraz w pewnym stopniu opracowane, co było już widać w zarysowanym we 

wcześniejszej części stanie badań. Tak się jednak składa, że prace Passiniego były 

reprodukowane w polskiej prasie, np. w „Tygodniku Illustrowanym” pojawiły się: obraz 

Pokutnica, czyli włoska kobieta rozmawiająca z księdzem (1874 rok), scena rozmowy 

gondoliera z ukochaną (1875) czy Włoski pastuszek (1879). Jedną z takich prac, zatytułowaną 

Przed Madonną (il. 9) i opublikowaną w „Tygodniku Illustrowanym” w 1891 roku, można 

uznać za kompozycyjnie i tematycznie podobną do Szkiców rzymskich. W niemalże ten sam 

sposób została ukazana pobożność kobiety – głęboki szacunek względem przedmiotu kultu, 

jakim jest posąg św. Piotra (Fałat) lub obraz Madonny (Passini).  

Rzecz jasna, wydarzenia opisane w Pamiętnikach Fałata stanowiły (albo mogły 

stanowić) źródła inspiracji dla Szkiców rzymskich. Bez wątpienia możemy zestawić niektóre 

sceny z pracy artysty z informacjami, jakie pojawiają się w jego wspomnieniach. Na przykład 

główka kobiety w typie włoskim mogła być inspirowana jedną z modelek ze Scala di Spagna, 

które malował Fałat. Ponadto scena Szkiców rzymskich, w której widzimy dwóch mężczyzn 

stojących przy bramie obok wozu z beczkami z winem, może budzić skojarzenia z tym 

fragmentem Pamiętników, w którym Fałat opisuje wycieczki poza miasto – gdzie nie tylko 

poszukiwał włoskiego wina, ale również stykał się z ludem rzymskim. Przedstawienie grupy 

Włochów leżących na tle ruin kojarzą się natomiast z tym, jak Fałat opisywał swoje 

upodobanie do ruin – malowniczych miejsc, wśród których lubił pracować. 

                                                      
332 Okoń 1992, s. 80. Por także rozdział Typy i charaktery (s. 52-108) w tej pracy, a zwłaszcza s. 70-

77; 88-89 i 98-99, gdzie badacz rekonstruuje ewolucję tego gatunku oraz określa stopień jego 

powszechności. W nieco szerszym ujęciu, choć skrótowo, problematykę tę porusza także: Bartoszewicz 

1991. 
333 O samym problemie „Włochów jako typów” piszę obszernie w oddzielnym rozdziale. 
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Inna scena, mniej oczywista, to ta, która przedstawia starszego mężczyznę otoczonego 

przez włoskie dzieci. Jej akcja dzieje się w jednej z rzymskich willi, a jak wiemy, Fałat  

z upodobaniem zwiedzał tego typu miejsca. Sam moment jest zaś łudząco podobny do opisu 

żartów, jakie np. starszym profesorom czy brytyjskim turystkom robili młodzi rzymianie 

podczas karnawału.  

Można jeszcze zauważyć, że część pozostałych włoskich prac Fałata również mogła 

być w jakimś stopniu inspirowana tym, co znajdujemy w jego Pamiętnikach. Pomijając 

oczywistą wzmiankę na temat Popielca, warto odnotować, że malarz mieszkał nad Tybrem, 

zaś, jak wiemy, jedna z jego prac pokazuje pracujących nad tą rzeką rybaków (il. 3). 

Zestawmy teraz Szkice rzymskie z tekstami z epoki, które łączy wspólnota włoskich 

tematów, motywów czy też ogólnego postrzegania tego miejsca334. W pierwszej kolejności 

porównajmy pracę Fałata z tym, jak postrzegano Włochy na łamach „Kłosów”. Temat ten 

został opracowany przez Katarzynę Paradowską – zbadała ona, jak pisano o Włoszech  

i Włochach w „Kłosach” w latach 1871-1914335. Autorka bazowała na różnorodnych tekstach 

takich autorów, jak m.in. Władysław Kulczycki, Józef Ignacy Kraszewski czy Henryk Struve, 

którzy byli stałymi bądź specjalnymi wysłannikami czasopisma do Włoch336. Trzeba jednak 

podkreślić, że autorka omawia jedynie piśmiennictwo, powołując się na poszczególne 

artykuły czy relacje z podróży, nie wspomina zaś niestety nic o ilustracjach. 

Systematyzując uwagi Paradowskiej, możemy wskazać „dominujące tematy” (jak 

określa je badaczka), które pojawiały się w „Kłosach” w tamtym czasie337. Przede wszystkim, 

szczególnie fascynującym miejscem był Rzym – jako „źródło cywilizacji europejskiej  

i polskiej”, gdzie poza zabytkami, licznie opisywanymi, szczególne miejsce zajmowały ruiny, 

gdyż były one symbolem więzi ze starożytnym dziedzictwem, a nie tylko pozostałością po 

                                                      
334 Należy podkreślić, że jakiekolwiek tego typu zestawienia są zawsze badawczym wyborem. 

Jak pisze Olga Płaszczewska: „niemożliwe jest omówienie całego korpusu opracowań poświęconych 

problematyce italianizmu, podobnie jak niemożliwe jest zbadanie wszystkich italotematycznych 

utworów literackich, paradokumentów i zapisków powstałych w konkretnej epoce lub w ciągu dziejów. 

Jest ich po prostu zbyt wiele” (Płaszczewska 2010, s. 280).  
335 Paradowska 1993. Warto zauważyć, co zdaje się sugerować sama autorka, że cezurą dla 

omawianego zagadnienia jest tak naprawdę rok 1890, gdyż wtedy ukazał się ostatni numer czasopisma 

(Paradowska 1993, s. 78). O „Kłosach” por. Szyndler 1981 (obszernie) i Bursztyńska 1991 (zwięźle).  
336 Paradowska 1993, s. 78 i 92-93 (tutaj adresy bibliograficzne poszczególnych artykułów, które 

omawia Paradowska).  
337 Paradowska 1993, s. 78. 
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przeszłości338. Ponadto dawny Rzym w symboliczny sposób nadal panował nad obecnym.  

W opisach, jak zauważa Paradowska, „Kwirynał, siedziba współczesnej władzy królewskiej 

jawi się bowiem jedynie jako trzecia dopiero potęga między Forum Romanum a Bazyliką Św. 

Piotra, mogąc tylko próbować dorównywać tamtym, czy je zastąpić”339. Choć zauważano 

zmiany polityczne i społeczne, jakie następowały w latach 1871-1914, to jednak „dawny 

Rzym” budził największe zainteresowanie340. 

Ciekawym tematem byli również Włosi, szczególnie rzymianie oraz ich życie 

codzienne i niektóre święta. Jak pisała Katarzyna Paradowska: „ludność Rzymu, stolicy 

Włoch, doczekała się szerokich i wnikliwych opisów”341. Oczywiście inne regiony i ich 

mieszkańcy pojawiały się na łamach „Kłosów” (rzecz jasna, zauważano zróżnicowanie 

etniczne Półwyspu Apenińskiego), ale to zdecydowanie mieszkańcy stolicy byli najczęściej 

opisywani, im też poświęcano najwięcej miejsca342. Streszczając uwagi Paradowskiej na temat 

opisywania Włochów, można zauważyć następujące tendencje. Przede wszystkim częściej 

opisywano mężczyzn niż kobiety. Z tekstów tych wynika, że obserwowano ich sposób 

egzystencji – prowadzenie życia, także zawodowego czy prywatnego, pod gołym niebem, co 

przejawiało się np. w spożywaniu posiłków publicznie. Zwracano uwagę na ich charakter czy 

też osobowość – podkreślano spokojność, która potrafiła szybko przejść w pełną wdzięku 

żywiołowość, zauważano ich pogodę ducha i beztroskę. Cechy te miały być szczególnie 

widoczne podczas gry w loterię, praktyk religijnych czy relacji z cudzoziemcami. W opisach, 

w których pojawiały się kobiety, zauważano, że posiadają one niezaprzeczalny wdzięk, urodę. 

Co ciekawe, w przypadku rzymianek podkreślano, że są niezwykle pracowite,  

w przeciwieństwie do opisów rzymian.  

Jak zauważa Paradowska, szczególne miejsce w opisach związanych z zachowaniem 

Włochów zajmował rzymski karnawał343. Choć po zjednoczeniu Włoch nie był on już 

obchodzony tak hucznie jak dawniej, to nadal budził zainteresowanie. Pisze Paradowska: 

„prasa niemal co roku przynosiła relacje na ten temat; był on bowiem atrakcyjny poprzez 

                                                      
338 Paradowska 1993, s. 78-79. 
339 Paradowska 1993, s. 79. 
340 Paradowska 1993, s. 78-80. 
341 Paradowska 1993, s. 83. 
342 Paradowska 1993, s. 80-84. 
343 Paradowska 1993, s. 84-87. 
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swoją odmienność od zwyczajów polskich. Włosi szokowali i fascynowali swoją 

żywiołowością w bezgranicznym oddaniu zabawie”344. Opisywano zabawy na ulicach, 

zwłaszcza podczas zapustów, stroje, maski, parady, festyny, zwyczaje, ale również zakazy, 

dzięki którym cała impreza miała przebiegać bezpiecznie.  

Ponadto, poza opisami Włochów, poświęcano też uwagę innym sprawom – pisano  

o włoskiej operze, literaturze, piśmiennictwie, sposobach organizacji roku szkolnego345. Na 

sam koniec Paradowska zauważa, że Włochom, obok Niemców, poświęcano w tym 

czasopiśmie najwięcej miejsca346.  

Jak widać, problematyka włoska była na łamach „Kłosów” bez wątpienia ważna,  

a także pojawiała się często i regularnie. Choć nie prezentowano jej w systematyczny sposób, 

to była jednak znana wśród czytelników. Wnioski, jakie płyną z tych uwag, są następujące. 

Tematykę, o której pisze Paradowska, możemy znaleźć w Szkicach rzymskich Fałata. Artysta 

ukazał lud rzymski niemalże tak samo, jak wówczas o nim pisano.  

W Szkicach rzymskich bez problemu odnajdziemy podobne motywy – Włosi są tutaj 

ukazani jako typy, widzimy ich przy pracy na zewnątrz lub podczas praktyk religijnych. 

Poszczególne sceny, ale też kompozycja Fałata jako całość, bez wątpienia mogą uchodzić za 

studium charakterów czy osobowości Włochów i Włoszek. Widzimy ich stosunek do pracy, 

do zabawy czy do cudzoziemców. Same miejsca rysowane przez Fałata są typowe – akcja 

dzieje się na tle ruin Forum Romanum czy w Bazylice Św. Piotra.  

Taka zbieżność wyjaśnia, dlaczego w „Kłosach” nie opublikowano żadnego 

komentarza do Szkiców rzymskich. Zapewne praca Fałata poruszała takie wątki, które były nie 

tylko powszechnie znane czytelnikom, ale nawet mogły być postrzegane jako obiegowe, więc 

nie było potrzeby ich objaśniania.  

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje jednak powyżej zarysowanego zagadnienia. 

Poszukajmy nieco szerzej i porównajmy ze Szkicami rzymskimi inne teksty, które powstały  

w tym czasie347. 

                                                      
344 Paradowska 1993, s. 84. 
345 Paradowska 1993, s. 89-92. 
346 Paradowska 1993, s. 92. 
347 Oczywiście jest to tylko wybór, którego motywacje zostaną przedstawione poniżej. 
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Zwróćmy uwagę na scenę z Bazyliki św. Piotra. W swoich wydanych w 1866 roku 

Kartkach z podróży 1858-1864 r. Józef Ignacy Kraszewski tak opisywał zwyczaj dotykania stóp 

jej patrona: „w pośrodku jest wgłębiony, wiekuistymi otoczony lampami grób Ś. Piotra nad 

katakumbą, w której jego zwłoki spoczęły. Idąc doń z prawej strony przy pilastrze spotyka się 

brązowy stary posąg, który wierni całują w nogę. Brąz od tych pocałunków milionowych 

znacznie już został wylizany”348. 

Kolejna scena – czyli rzymianie leżący na tle Forum Romanum. Podobne grupy  

w Przelotnych wrażeniach z podróży do Rzymu opisywał Julian Mohort, czyli Julian Ochorowicz: 

„wszelkiego rodzaju szczątki zalegają bruk a gromady próżniaków włóczą się z kąta w kąt. 

Jest ich szczególnie wiele w południowej, żydowskiej części miasta.  

— Z czego ci ludzie żyją? — zapytałem jednego z miejscowych.  

— E! alboż im to wiele potrzeba, żeby żyć? Niech tylko z dziesiątego straganu świśnie 

po jednej gruszce albo bułce, to i ma dosyć. Mieszkania nie potrzebuje, bo pod murem zawsze 

miejsce znajdzie, a ubrania tym mniej, bo chodzi pół nago. Zresztą grają w kości po trattoriach  

z porządnymi ludźmi i tym powiększają swoje dochody.  

Takich włóczęgów tolerowanych jest podobno w Rzymie do 30 000, a jaka tam musi 

być ciemnota, to najlepiej wskazuje statystyka. Według spisu ludności z r. 1871 na 244 000 

mieszkańców, 115 000 nie umiało ani pisać, ani czytać!...”349.  

Warto także zwrócić uwagę na zachowanie cudzoziemca ze sceny z willi. Jak 

wspomnieliśmy, zdaje się on nie zauważać otaczających go włoskich dzieci (lub celowo je 

ignorować), całkowicie pogrążony w lekturze przewodnika. W opowiadaniu Władysława 

Orkana, Jak Jędrek Śklarz po Włochach jeździł, pojawia się podobny motyw, choć akurat ta scena 

rozgrywa się w Wenecji350. Jak czytamy, Jędrek Śklarz tak postrzegał zachowanie swojego 

pryncypała w kościołach: „mój pan był śtraśnie nabozny, zadnego [kościoła] nie wymininął, 

coby nie wstąpić. Zawdy nosił przy sobie cyrwoną ksiązkę do modlenia i modlił sie z tej 

ksiązki przed każdym prawie ontarzem; casem dał mi ją na mieście, cobych niósł, ale ja na niej 

                                                      
348 Kraszewski 1866, s. 316. Jest to księga pierwsza, druga ukazała się w 1874 roku – Kraszewski 

1874. O samym posągu jako obiekcie kultu por. także Brykczyński 1899, s. 61.  
349 Ochorowicz 1899, s. 90-91. Ochorowicz był w Rzymie ok. 1880 roku. O Ochorowiczu: 

Krajewski 1978, s. 499. Patrz także przypis 99. 
350 Orkan 1905, s. 107-108. 
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nic ni mógł zrozumieć, bo po miemiecku była durkowana i jakieś miemieckie obrazki w niej 

były; prześlabizowałem ino na okładce jedno wyraźniejse słowo: Bea-dec-ker; ale tyz nie 

wiem, co miało oznaczać”351.  

Wybór akurat tych trzech autorów, Kraszewskiego, Ochorowicza (czyli Mohorta)  

i Orkana spośród licznych tekstów nie jest tutaj przypadkowy.  

Józef I. Kraszewski to, jak wiadomo, autor wówczas powszechnie znany, zaś jego Kartki  

z podróży były czytane, nie tylko w II poł. XIX wieku, ale i na początku kolejnego stulecia352. 

Tekst ten, czyli także część poświęcona Włochom, wielokrotnie był przedmiotem 

zainteresowań kolejnych badaczy. Dzięki temu sporo o nim wiadomo – zwłaszcza o jego 

najważniejszych wątkach czy też sposobach opisu, jakim posługiwał się Kraszewski, oraz 

problemach gatunkowych. Poniżej przytoczymy, oczywiście w wyborze, najważniejsze 

ustalenia badaczy.  

Bronisław Biliński w swoim szkicu poświęconym Rzymowi w dziełach Kraszewskiego 

omawia także odpowiednie fragmenty Kartek z podróży353. Spośród rożnych wątków 

poruszonych przez badacza warto pokreślić cztery: zwiedzanie przez pisarza katakumb, 

audiencję u papieża, wizyty w muzeach oraz ogólne refleksje na temat miasta i jego znaczenia 

w historii. Ze względu na swoje zainteresowania Kraszewski nie mógł, jak pisze Biliński, 

„zaniechać wizyty na Zatybrzu, które już wcześniej w sposób pełen fantazji opisywał. 

Udawszy się do tej szczególnej dzielnicy, aby oglądać charakterystyczne typy [fisionomie 

caratteristiche], nie znalazł tam nic nadzwyczajnego” (przeł. JZ)354.  

Stanisław Burkot zwraca przede wszystkim uwagę na gatunkowe aspekty tego dzieła, 

jak i stosunek Kraszewskiego do rzeczywistości, zaznaczając, że Kartki z podróży były 

„mozaikowym wielkim reportażem z zachłannego zwiedzania muzeów, gromadzenia 

informacji o twórcach, o losach ich dzieł […], ale notatki te dotyczyły nie tylko sztuki. […] 

                                                      
351 Orkan 1905, s. 107-108. Z oczywistych względów zachowano oryginalny zapis.  
352 Ziejka 1998, s. 200-201. 
353 Biliński 1965, s. 27-32. W pracy tej badacz omawia także inne przykłady związków 

Kraszewskiego z Włochami – np. powieści inspirowane tym krajem, czy uwagi autora Kartek z podróży 

na temat ówczesnego włoskiego piśmiennictwa. Na sam koniec Biliński zestawił szeroki wybór prac na 

temat Kraszewskiego (Biliński 1965, s. 59-62). 

354 Biliński 1965, s. 30 – „non poteva trascurare di visitare Trastevere, che già in precedenza 

aveva descritto con la fantasia. Andò in questo quartiere proprio alla caccia di fisionomie caratteristiche, 

ma non trovò niente di straordinario”. 
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Uderzają bogactwem zapisanych szczegółów, natłokiem wręcz informacji o kształcie 

cywilizacji europejskiej pod koniec epoki romantyzmu”355.  

Eugenia Łoch, w swoim studiu porównawczym różnych polskich tekstów 

poświęconym Włochom, powołując się na Bachtinowską teorię chronotopów, pisze, że  

„u Kraszewskiego opisy są konstruowane na zasadzie dwupłaszczyznowości czasowej  

i przestrzennej. Obecny widok miast włoskich kojarzy się u narratora-autora z wiedzą o ich 

przeszłości”356. 

Diana Kozińska-Donderi podkreśla, że „życie współczesnych Włochów na równi,  

a może nawet bardziej aniżeli ruiny świat antycznego, zajmowało Józefa I. Kraszewskiego.  

W Kartkach z podróży daje niejednokrotnie wyraz swemu zainteresowaniu obyczajami i pracą 

ludzi prostych, np. rybaków i rolników. Przytaczając mnogość szczegółowych faktów  

i opisów stara się podważyć fałszywy, jego zdaniem, mit włoskiego dolce far niente, ukuty na 

pobieżnych obserwacjach zagranicznych turystów”357.  

Olga Płaszczewska, zestawiając całą spuściznę podróżopisarską Kraszewskiego  

z europejską tradycją podróży literackiej, omawia również Kartki z podróży358. Co warte 

odnotowania, badaczka zauważa, że „bardziej jednak niż anegdoty czy charakterystyki typów 

ludzkich (rodzimych, jak Klemrod, lub obcych, jak lazaroni) pisarza interesuje »fizjonomia 

miasta«, czyli zespół jego wyjątkowych i odróżniających je od innych cech, takich jak stroje  

i zachowanie mieszkańców, ich wymowa, zwyczaje. Zamiast typowych dla literatury 

podróżniczej rozważań o środkach transportu (tu zredukowanych do kilku refleksji nad 

wadami i zaletami jazdy koleją) występują tutaj właśnie rozszerzone portrety, obrazy 

poszczególnych miejskich, zacieśniane następnie do opisu kolejnych znaczących budowli, 

zabytków i dzieł artystycznych”359.  

                                                      
355 Burkot 1988, s. 372-373. 
356 Łoch 1996, s. 176-177. 
357 Kozińska-Donderi 2003, s. 58. 
358 Płaszczewska 2006, s. 68-73. 
359 Płaszczewska 2006, s. 70. Klemrod to Klemens Rodziewicz, towarzysz Kraszewskiego  

w podróży (Płaszczewska 2006, s. 69), zaś określeniem „fizjonomia miasta” Kraszewski posłużył się np. 

przy opisie Marsylii (por. Płaszczewska 2006, s. 70, przypis 86). 
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Urszula Kowalczuk w swojej książce poświęconej stosunkowi pisarzy polskich II poł. 

XIX wieku do kultury renesansu pisze także obszernie o Kartkach z podróży360. Skupia się jednak 

na tym, jak pisarz postrzegał i opisywał oglądane we Włoszech dzieła renesansu. Warto 

dodać, że w książce Kowalczuk znajdziemy szeroki wybór prac poświęconym 

Kraszewskiemu.  

Małgorzata Burzka-Janik poświęca swoją pracę tej części Kartek z podróży, w której 

Kraszewski opisał pobyt w Rzymie361. Jak pisze badaczka: „tylko w opisach Rzymu pisarz 

tworzy wizje miasta niepozbawionego elementów sakralnych, uwznioślających tę przestrzeń, 

pozostałe wielkie przestrzenie miejskie to dla niego obce enklawy antykwaryczności362. I dalej: 

do Rzymu przyjeżdża bowiem jak do ogromnego pomnika sztuki, ale także jak do ośrodka 

świata idei, w którym intensyfikują się doświadczenia egzystencjalne”363.  

Jak konkluduje badaczka: „Rzym to zatem wyjątkowy przystanek na mapie podróży 

Kraszewskiego po Europie, miejsce centralne całej wyprawy, najważniejszy punkt, cel 

podróży, po opuszczeniu którego udaje się w drogę powrotną do kraju. Rzym stanowi także 

centralne miejsce w dwóch tomach wspomnień pisarza, najpierw, co zostaje skrupulatnie 

odnotowane, niecierpliwie się do niego dąży, następnie nie chce się w nim stracić ani dnia, 

tęskniąc za nim jeszcze przed momentem wyjazdu, poświęcając mu najwięcej objętościowo, 

pięć pełnych rozdziałów wspomnień (od XV – XVII), następnie cały czas odwołując się do 

niego. We wszystkich notatkach spisywanych już po obejrzeniu Rzymu, a dotyczących innych 

miast Europy, pisarz nieustannie dokonywał porównań z Wiecznym Miastem364”.  

Warto jednak podkreślić, że jeśli Rzym był celem podróży Kraszewskiego, to w mieście 

tym szczególne znaczenie miała Bazylika Św. Piotra. To do niej udał się w pierwszej kolejności, 

to jej kopułę widział z daleka, gdy zmierzał do Rzymu, co w samym tekście było pretekstem 

do opisania narastającego pragnienia odwiedzenia tego miasta365. 

                                                      
360 Kowalczuk 2011a, s. 129-166. 
361 Burzka-Janik 2014-2015. Na marginesie: w tym samym tomie, w którym umieszczono pracę 

Burzki-Janik, znajduje się także artykuł Piotra Chlebowskiego. Autor omawia w nim opisy trzech 

różnych włoskich dzieł przedstawiających Ostatnią wieczerzę (Chlebowski 2014-2015). 
362 Burzka-Janik 2014-2015, s. 81. 
363 Burzka-Janik 2014-2015, s. 83. 
364 Burzka-Janik 2014-2015, s. 89. 
365 Burzka-Janik 2014-2015, s. 77 i 90. 
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Przelotne wrażenia z podróży do Rzymu Juliana Mohorta (czyli Juliana Ochorowicza), 

choć zostały opublikowane w 1899 roku, to – jak zaznacza sam autor – dotyczą podróży, którą 

odbył przed dwudziestu laty366. Opisywane przez niego wydarzenia miały zatem miejsce 

mniej więcej w tym samym czasie, gdy powstawały Szkice rzymskie Fałata.  

Opowiadanie Orkana, powstałe po pobycie poety we Włoszech w 1899 roku, Józef 

Dużyk określa jako „barwne i humorystyczne”367. Stanisław Pigoń, podkreślając reportażowy 

charakter tekstu, stwierdza zaś, że jest to praca „o fabule artystycznej nie zorganizowanej 

architektonicznie, całe oparte na naiwno-komicznej relacji górala z wędrówki po miastach  

i zabytkach włoskich”368. Poprzez umieszczenie Jędrka w niezrozumiałych dla niego 

sytuacjach Orkanowi udaje się sparodiować kulturowe zwyczaje związane z podróżą włoską, 

ponieważ jego bohater nie ma o niej zupełnie pojęcia. Przy okazji zostają uwypuklone ich 

cechy charakterystyczne, które musiały być wówczas powszechnie znane. 

Jak widać, teksty te w różnym stopniu wzbudziły zainteresowanie badaczy, co 

przełożyło się na ich obecność w obiegu polskiego piśmiennictwa o Italii. Kartki z podróży…, 

choć nie w całości, zostały po wielokroć omówione, a także – co szczególnie ważne – 

umieszczone w pewnej konstelacji tekstów na temat Włoch, jakie wówczas powstawały; 

wiemy także, jakie miały znaczenie na tle całej twórczości Kraszewskiego. Humoreska Orkana 

jest jedynie wzmiankowana przez badaczy, zaś tekst Ochorowicza, poza opracowaniami 

biograficznymi, nie jest nigdzie wspominany.  

Co najciekawsze, w tych trzech tekstach znajdziemy trzy modusy postrzegania Włoch, 

zarówno na poziomie osobistego doświadczenia, jak i wyboru konwencji literackiej.  

Dzieło Kraszewskiego to zapis podróży, która była dla niego szczególnie ważna, nie 

tylko ze względów egzystencjalnych. Jego zainteresowania literackie, a także zamysł 

                                                      
366 Mohort 1899, s. 3. Przelotne wrażenia… nie doczekały się żadnego opracowania. Por. 

Krajewski 1978. Katarzyna Cedro zwraca uwagę, że „poza prasą [gdzie Ochorowicz publikował – 

przyp. JZ] dogodnym narzędziem do propagowania idei ogólnospołecznych była literatura, za pomocą 

której realizował się J. Ochorowicz, używając pseudonimu »Mohort«” (Cedro 2015, s. 65). 
367 Dużyk 1979, s. 190. Kozińska-Donderi określa je mianem „humoreski” (Kozińska-Donderi 

2003, s. 74, przypis 7). Orkan pojechał tam wraz z Leopoldem Staffem, któremu zresztą dedykuje to 

opowiadanie. Dużyk w swojej monografii Orkana pisze o tym wyjeździe, zaś o samym Jak Jędrek.. 

jedynie wspomina (Dużyk 1975, s. 170-172). Nie był to jedyny wyjazd do Włoch Orkana – por. Dużyk 

1975, zwłaszcza rozdział Włoskie impresje (s. 464-472).  
368 Pigoń 1958, s. 185. Olga Płaszczewska również odnotowuje to opowiadanie, przy czym 

zasadniczo rozszerza pomysły interpretacyjne Pigonia i sugeruje, że być może są w nim zawarte wątki 

autobiograficzne (Płaszczewska 2012, s. 463, przypis 17).  
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napisania na podstawie zebranych podczas tej wyprawy wrażeń i materiałów historii 

malarstwa włoskiego, spowodowały, że okres ten był w twórczości pisarza szczególny. Nie 

tylko przeżywał Włochy i ich sztukę, ale myślał o tych doświadczeniach w kategoriach tekstu, 

który ma powstać. Same Kartki z podróży…, co wiemy już z opracowań, stanowią nie tylko 

summę ówczesnego postrzegania Włoch i Włochów, z której później po wielokroć korzystano, 

ale także niezwykle interesujący tekst literacki. Można go odczytywać na wiele sposobów – 

nie tylko jako zapis włoskiej podróży, ale również samego jej przeżywania, co wynika  

z określonych wzorców kulturowych; pozwala nam także śledzić niezwykle osobiste wątki, 

które autor pozostawił w tekście.  

W przypadku Ochorowicza wyjazd do Włoch był raczej jedną z wielu typowych 

aktywności kulturowych osoby z jego kręgu intelektualnego czy klasy społecznej. Podróż ta 

miała więc z jednej strony charakter poznawczy dla autora, ale z drugiej – jej zapis jest 

dowodem tego, że była to typowa wyprawy na Półwysep Apeniński, wraz z określonymi 

miejscami pobytu czy zwiedzania. W samym tekście narrator doświadcza tego, co powinno 

zostać we Włoszech doświadczone, dzięki czemu Przelotne wrażenia… Ochorowicza mogłyby 

być swoistym przewodnikiem w kolejnych wyprawach tego typu. Co jednak ciekawe,  

w tekście widać znajomość konwencji, w ramach których Włochy są opisywane, zaś autor 

stara się od nich odżegnać, dzięki czemu dzieło to jest nadal ciekawe i ma osobisty charakter. 

Stąd też Przelotne wrażenia…, mając także na względzie biografię autora, można uznać za zapis 

tego, jak w kręgach polskiej inteligencji okresu pozytywizmu postrzegano Włochy oraz w jaki 

sposób odbywana podróż włoska na to wpływała.  

W przypadku Władysława Orkana trzeba podkreślić cel humorystyczny opowiadania 

Jak Jędrek… To jemu został podporządkowany sposób opisu włoskiej rzeczywistości – liczą się 

przede wszystkim te elementy, które mogą wywołać nieporozumienia kulturowe pomiędzy 

bohaterami, a następnie śmiech czytelników – oczywiście zaznajomionych z podróżą włoską, jej 

elementami, a także konwencjami jej opisu. Bardzo trudno byłoby, jak przypuszczam pomimo 

sugestii Olgi Płaszczewskiej, znaleźć w tej noweli wątki autobiograficzne Orkana (nie jest ani 

Jędrkiem, ani Panem), więc chyba nie sposób wskazać, jak włoskie doświadczenia Orkana 

mogłyby się przełożyć na sam tekst. Dlatego też Jak Jędrek… jest przede wszystkim tekstem  

o tekstach na temat podróży włoskiej. W przypadku Pana okazuje się ona na tyle 
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skonwencjonalizowana, że budzi w czytelniku krytyczne podejście, zaś dla Jędrka staje się 

prawdziwą wyprawą poznawczą do Italii.  

Jak wiemy z lektury Pamiętników Fałata, artysta niezbyt dużo wiedział o Włoszech, 

później uzupełniał swoją wiedzę na temat tego kraju, więc roboczo założyliśmy, że jego 

spostrzeżenia były wynikiem obserwacji, a nie inspirowane przez uprzednio przeczytane 

teksty. Celowo skupiłem się więc na zestawianiu cytatów bez poszukiwania głębszych 

związków czy też inspiracji lekturowych. Dzięki temu, jak sądzę, udało się wykazać oczywiste 

podobieństwa. Rzecz jasna, można byłoby poddać te trzy teksty szczegółowej analizie, ale ich 

dalsza lektura przynosiłaby kolejne podobieństwa pod względem tematów czy motywów. 

Rzecz jasna, są pomiędzy nimi także różnice, ale nas interesuje coś zupełnie innego.  

Korzystając bowiem z trzech powyższych przykładów (tak różnych pod każdym 

względem), zestawionych ze Szkicami rzymskimi, możemy powiedzieć o istnieniu 

„powszechnie znanego uniwersum włoskiego”.  

Choć powyższy termin zdaje się być użyteczny, to warto jednak posłużyć się innym. 

Dariusz Czaja swój artykuł, w którym analizuje różne sposoby i rejestry pisania  

o powiązanych z Wenecją mitach (rozumianych bardzo szeroko), zatytułował Fragmenty 

dyskursu weneckiego369. Myślę, że pomimo pewnego rodzaju koherencji i osobności 

obrazu/pojęcia Wenecji w kulturze (nie tylko polskiej), można go rozciągnąć na postrzeganie 

Italii jako całości i powiedzieć o „dyskursie włoskim”370. Definiowałbym go jako zbiór 

motywów istniejących w ówczesnej włoskiej rzeczywistości, które ze względu na pewne 

predyspozycje kulturowe były natychmiast dostrzegane, a następnie rejestrowane, czy to  

w sztukach plastycznych, czy w piśmiennictwie. Dostrzeżenie ich jednak nie musiało wynikać 

z uprzedniej lektury, gdyż były na tyle mocno osadzone w kulturze, że ich odczytanie nie 

wymagało komentarza, gdyż funkcjonowały na zasadzie powszechnie rozpoznawanych 

motywów, których kliszowy wręcz charakter odsyłał do bardzo jasnych skojarzeń.  

                                                      
369 Czaja 2008. Oczywiście tytuł ten nawiązuje do znanego eseju Rolanda Barthesa pt. Fragmenty 

dyskursu miłosnego, zaś w samym tekście Czaja omawia książkę Ewy Bieńkowskiej O czym mówią 

kamienie Wenecji. Warto wspomnieć tu o artykule Katarzyny Majdzik, która analizuje ów „dyskurs” czy 

też „dyskursy weneckie” na konkretnym przykładzie – Majdzik 2016.  
370 Z oczywistych względów pomijam w tym miejscu omówienie kształtowania się 

obrazu/pojęcia Wenecji w kulturze, także polskiej – zrobię to w dalszej części niniejszej pracy. Tutaj 

tylko sygnalizuję, że zagadnienie to omawia np. Aleksandra Achtelik (por. Achtelik 2002).  
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Gatunkiem kluczowym dla „dyskursu włoskiego” jest, rzecz jasna, definiowana już 

wyżej podróż włoska (w drugim aspekcie podanej przeze mnie definicji), która, jak już wiemy, 

z jednej strony była zapisem kolejnych wypowiedzi w ramach tego dyskursu, ale z drugiej 

strony tekstualną podstawą nowoczesnego „dyskursu włoskiego”371.  

Rzecz jasna, pojęcie to – jako przykład występowania tych samych tematów, jak  

i sposobów ich przedstawiania, w malarstwie i literaturze – przynależy do obszaru badań nad 

korespondencją sztuk, przy czym pojęcie dyskursu wydaje mi się bardziej pojemne372.  

Wracając do pracy Fałata. Odbiorcy Szkiców rzymskich być może widzieli podobne 

sceny podczas swoich podróży włoskich, być może czytali o nich w książkach gatunkowo 

związanych z podróżą włoską, ale nawet jeśli nie, to ich czytelność, właśnie z powodu istnienia 

„dyskursu włoskiego”, nie nastręczała problemu. Oczywiście można się zastanawiać, na ile  

w procesie twórczym Fałat uwzględniał, co czytelnicy „Kłosów” wiedzą na temat Włoch  

(a jak wiemy z ustaleń Paradowskiej – wiedzieli sporo, co zresztą też jest elementem „dyskursu 

włoskiego”), a także jak łączy się to z jego osobistym doświadczeniem oraz wymogami 

konwencji.  

Do dotychczas wymienionych różnic pomiędzy tymi trzema autorami, którzy 

stanowią kontekst niniejszych rozważań, dodajmy jeszcze jedno spostrzeżenie. Ich teksty 

tworzą pewnego rodzaju panoramę, przez którą przebiegają kolejno następujących po sobie 

epoki literackie (czy też prądy umysłowe), które zdominowały polską literaturę (czy też 

szerzej: piśmiennictwo) w II poł. XIX i na początku XX wieku.  

                                                      
371 Najlepszą, z operacyjnego punktu widzenia, definicję „dyskursu” podał Lech M. Nijakowski, 

który pisał tak: „dyskurs nie jest synonimem tekstu, ale działaniem społecznym, które wykorzystując 

systemy symboliczne (nie tylko język), nadaje znaczenie zdarzeniom, osobom, stanom rzeczy, 

procesom itp. w określonej sytuacji. Materializuje się pod postacią konkretnych tekstów, przy czym 

przez teksty należy rozumieć nie tylko zapisane słowa, lecz także obrazy […]. Mówiąc o dyskursie, 

mamy na myśli istnienie pewnego symbolicznego porządku – struktur i wzorów, które ujawniają się  

w konkretnych aktach komunikacji” (Nijakowski 2014, s. 102). Do definicji tej nawiązuję przy powyższej 

próbie określenia „dyskursu włoskiego”. Badacz ponadto omówił problemy powiązane z tym pojęciem 

(s. 102-105). Pod tym hasłem znajdziemy również wybór najważniejszej bibliografii na ten temat (s. 105-

106). 
372 Tego typu przejawy, tylko w odniesieniu do szczególnego czasu, jakim był w polskiej 

kulturze okres II poł. XIX wieku śledzi Waldemar Okoń w swojej pracy poświęconej zagadnieniu sztuk 

siostrzanych, gdzie znajdziemy szereg innych przykładów – por. Okoń 1992.  
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Kraszewski to zdaniem Aliny Witkowskiej i Ryszarda Przybylskiego autor który 

„uprawiał wszystkie niemal odmiany romantycznego opisu podróży”373. Co jednak ciekawe, 

Kartki z podróży, jak zauważa Stanisław Burkot, „odchodzą od klasycznych właściwości 

gatunku, zbliżając się w niektórych swych partiach ku reportażowi, w innych – ku esejowi. Są 

więc mimowolnym niejako zamknięciem i pożegnaniem podróżopisarstwa 

romantycznego”374. 

Ochorowicz „odegrał znaczną rolę w kształtowaniu się pozytywizmu warszawskiego, 

jako jeden z jego głównych przywódców i teoretyków”375. Orkan jest natomiast uważany za 

przedstawiciela prozy młodopolskiej, zaś „największe uznanie i poczytność przyniosła mu 

jego proza powieściowa i nowelistyczna, tomiki opowiadań […] oraz powieści”376.  

Możemy więc, korzystając z powyższych ustaleń, mówić o pewnego rodzaju długim 

trwaniu pewnych idei, które przenikały ów „dyskurs włoski”.  

 Oczywiście problematykę tę, do tej pory świadomie ograniczaną do polskich 

przykładów i precyzyjnych dowodów na identyczne postrzeganie wybranych elementów 

„powszechnie znanego uniwersum włoskiego”, możemy łączyć także z tekstami 

europejskimi. W tym miejscu chciałbym wskazać tylko jedno nazwisko. Zgodnie  

z zarysowanymi wyżej założeniami – Fałat raczej nie czytał tego tekstu, ale jest on bez 

wątpienia podobny do jego Szkiców rzymskich.  

„Widziałem ze czterdziestu hultajów, siedzących na chodniku lub opartych o węgły 

domów, niczym niezajętych; palili fajki, wałęsali się, robili uwagi nad pogodą  

i przechodniami. Trzej czy czterej, w łachmanach, z pod których przeglądały kolana gołe, 

brudni, jak stare miotły, spali przy murze, płazem na kamieniach”377. A trochę dalej tak nasz 

autor opisuje wygląd kobiet: „gęste białe płótno osłania im głowy i spadając po obu stronach, 

                                                      
373 Witkowska, Przybylski 1997, s. 621.  
374 Burkot 1988, s. 340. 
375 Markiewicz 1999, s. 474. 
376 Hutnikiewicz 1994, s. 264 i 284. Autor wymienia tutaj Herkulesa nowożytnego, w którym to 

opublikowano opowiadanie Jak Jędrek... 
377 Taine 1908a, s. 18. Korzystam z wydania drugiego (1908), gdyż, jak pisał tłumacz obydwóch 

wydań, Antoni Sygietyński, „w wydaniu poprzednim (z r. 1886) Podróży po Włoszech, tłumaczonej przez 

niżej podpisanego, jest tyle błędów myślowych i językowych, iż wydanie niniejsze należy uważać nie 

za drugie, lecz za całkiem nowe – jeśli nie lepsze od pierwszego pod względem formy, niezmiernie 

zresztą trudnej, to w każdym razie bliższe oryginału” (Sygietyński 1908, s. XXXII). O wstępie 

Sygietyńskiego: Markiewicz 1998, s. 254-255. 
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chroni je od słońca. Przy tej bieli barwa gorąca skóry i oczy czarne nabierają blasku 

cudownego378. 

Autor tych słów to Hippolyte A. Taine, zaś cytat pochodzi oczywiście z jego Podróży po 

Włoszech. Była ona rezultatem wyjazdu Taine’a do Italii w 1864 roku, zaś jej pierwszy przekład 

ukazał się po polsku w latach 80. XIX wieku379. Należy dodać (nie tylko z powodu 

filologicznego obowiązku), że wydanie pierwsze ukazało się nakładem „Wędrowca”, co 

wskazuje na krąg intelektualny, w którym dzieło to było szczególnie ważne.  

Włoskie wspomnienia Taine’a były czytane (także we francuskim oryginale) – np. Józef 

Rogosz w swoich wspomnieniach z Włoch, powstałych w latach 60. XIX stulecia, gdy opisuje 

rządy papieskie, obficie cytuje właśnie tego autora, pisząc: „bojąc się, by mi kto nie zarzucił 

stronniczości, nie będę sam dalej charakteryzował rządów papieskich; wyręczy mnie 

najznakomitszy dziś filozof, który w tym samym roku co ja zwiedził Wieczne Miasto  

– H. Taine”380.  

Choć problem recepcji Taine’a, a zwłaszcza jego Podróży po Włoszech, wydaje się być 

tematem na osobne studium, zaś sam tekst pochodzi z lat sześćdziesiątych XIX wieku, to bez 

wątpienia możemy go łączyć ze Szkicami rzymskimi Fałata381. Cytaty te stanowią niemalże opis 

                                                      
378 Taine 1908a, s. 109. 
379 Pierwsze francuskie wydanie (1866 – por. Kowalczuk 2009, s. 164, przypis 2) było w Polsce 

znane niemalże w chwili premiery. Jeszcze w tym samym roku recenzowała je w „Bibliotece 

Warszawskiej” Zofia Węgierska, zaś rok później obszerne fragmenty opublikował „Pamiętnik 

Naukowy, Literacki i Artystyczny – por. Markiewicz 1998, s. 212-213. Zob. także Ziejka 1998, s. 200. 
380 Rogosz 1876, s. 146, obszerny cytat z Taine’a na s. 146-155. 
381 Franciszek Ziejka uważa, że „dwutomowe dzieło Taine’a uznawano w całej ówczesnej 

Europie za »brewiarz« nie tylko artystów wędrujących po słonecznej Italii, ale także wielu zwyczajnych 

podróżników” (Ziejka 1998, s. 200).  

Podobnego zdania jest Urszula Kowalczuk, która tekst Taine’a uznaje za „fundamentalny”  

i zestawiając z pracą Józefa Kremera (patrz niżej), pisze, że dzieło francuskiego filozofia „można uznać 

za bardzo reprezentatywne dla ówczesnych zainteresowań Italia, nie tylko ze względu na ich 

merytoryczną i artystyczną jakość, ale także z uwagi na oryginalność czy nawet problematyczność  

w sposobie ujęcia podróży w jej podwójnym znaczeniu − typu aktywności i formuły jej zapisu” 

(Kowalczuk 2009, s. 163-164). W innej pracy, poświęconej Szkicom włoskim Aleksandra 

Świętochowskiego (publikowanych w „Prawdzie” w 1882 roku), badaczka zwraca uwagę, że ich autor 

nawiązywał do „modelu podróży jako typu aktywności i reguł jej zapisu, jaki wypracował w Podróży 

po Włoszech Hippolyte Taine. Na jego autorytet będzie się Świętochowski wielokrotnie w swoich 

Szkicach powoływał” (Kowalczuk 2011b, s. 63-64). Ewa Warzenica-Zalewska uważa, że „duże 

zainteresowanie wzbudziła zwłaszcza jego Podróż do Włoch [po Włoszech – przyp. JZ]” (Warzenica-

Zalewska 1972, s. 88). Olga Płaszczewska właśnie tekst Taina’e, wraz z Kamieniami Wenecji Ruskina, 

zalicza do „kształtujących postrzeganie Włoch w literaturze nowoczesnej” (Płaszczewska 2010, s. 486).  
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włoskich typów, jakie wiedzieliśmy w Szkicach. Co ważne, dalej francuski autor próbuje 

szukać w tych twarzach prawidłowości, co niejako zaciera indywidualne cechy spotykanych 

postaci. Tak samo jest w przypadku Fałata. Zwróćmy uwagę, że poszczególnym postaciom  

w jego pracy brak cech indywidualnych, są podporządkowane określonemu schematowi. 

Mężczyźni, którzy stoją pod rzymską bramą są poważni i silni, dzieci roześmiane, kobiety 

piękne, zaś włóczędzy o rysach nieokreślonych, ale malowniczych. 

Kończąc ten wątek, wypada także, choćby tylko odnotowując, wspomnieć o Józefie 

Kremerze i jego Podróży do Włoch, wydawanej w Krakowie w latach 1859-1864382. Urszula 

Kowalczuk uważa go za reprezentatywny dla ówczesnego postrzegania Włoch383, zaś 

zdaniem Franciszka Ziejki uchodził za pewnego rodzaju przewodnik po włoskich zabytkach 

dla wielu artystów z przełomu wieków384.  

Szkice rzymskie Fałata to także typowy przykład gatunku wspólnego dla sztuk pięknych 

oraz ówczesnego piśmiennictwa. Jest to zbiór scen, motywów o pewnego rodzaju 

wywoławczym charakterze, czyli takich, których treść może zostać rozpoznana bez 

dodatkowego komentarza. Ponadto artysta przedstawia raczej swoje wrażenia, pewnego 

rodzaju migawki, niż pełną narrację na temat pobytu w Rzymie. Do tej pory interesowała nas 

ich treść, teraz warto zwrócić uwagę na aspekt gatunkowy.  

                                                      
Dodać jednak trzeba, że w świetle prac innych badaczy problem recepcji Podróży po Włoszech  

w Polsce, zwłaszcza na tle pozostałych dzieł Taine’a, wydaje się jednak bardziej złożony, szczególnie  

w ujęciu historycznym, w okresie 1866-1914. Henryk Markiewicz, pisząc o kolejnym wydaniu tego 

tekstu (1908), zauważa, że „echa obu publikacji [Podróży po Włoszech i Filozofii sztuki – przyp. JZ] były 

skąpe” (Markiewicz 1998, s. 254-255). Polscy badacze-monografiści Taine’a, koncentrując się przede 

wszystkim na poglądach estetycznych, albo jedynie wspominają o Podróży po Włoszech (Markiewicz 

1998, s. 212-213; 234-235; 254-255; Warzenica-Zalewska 1972, s. 88), albo właściwie pomijają je w swoich 

opracowaniach (Morawski 1953 czy Krzemień-Ojak 1966). Jak widać, zagadnienie to wymaga dalszych 

badań, na razie można poprzestać na stwierdzeniu, że bez wątpienia Podróż po Włoszech była lekturą 

istotną dla zainteresowanych, zwłaszcza w kontekście italopisarstwa jako gatunku, ale na tle pozostałej 

twórczości Taine’a była raczej książką mniej ważną.  
382 Sokołowska 2016, s. 493, 494 i 495. Tam także szczegółowa chronologia pierwodruków  

i kolejnych wydań poszczególnych części tego dzieła.  
383 Kowalczuk 2009, s. 163-164. 
384 Ziejka 1998, s. 200. Sam tekst Podróży do Włoch, poza pracą Kowalczuk, był przedmiotem kilku 

omówień opublikowanych w tomie pokonferencyjnym z 2007 roku, który był w całości poświęcony 

Kremerowi – por. Bernardini 2007, Płaszczewska 2007, Ugniewska 2007, Zieliński 2007 i Żaboklicki 

2007b. 
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Waldemar Okoń, bazując na ustaleniach Józefa Bachórza, które uzupełnia o swoje 

postulaty badawcze, tak pisze o genologicznych cechach „szkiców” i „obrazków” po 1863 

roku: „była to fragmentaryczność jako zasada kompozycji tekstu, bliska malarstwu 

terminologia zawarta w toku wyjaśniania zamierzonego celu i bezpośredni »familijny« 

kontakt z czytelnikiem burzący iluzję »świata przedstawionego«, wprowadzający  

w »przedmiotowy« i obiektywny z założenia opis – element subiektywnego spojrzenia, 

ujawniającego pozycję narratora385. Dalej badacz pisze, że zasady te, który odnosiły się do 

gatunku literackiego, miały także wpływ na sztuki plastyczne w tamtym czasie386. Stąd też 

posłużmy się wnioskami Okonia do interpretacji pracy Fałata, koncentrując się na 

zapowiadanym aspekcie gatunkowym.  

 „Obrazki” i „szkice” można rozumieć synonimicznie, ale w ujęciu gatunkowym. 

Wspomnieliśmy wyżej, że Mieczysław Treter, opisując tę pracę Fałata, określił ją jako Obrazki  

z Rzymu. W tym świetle uwaga ta nie jest zwyczajną pomyłką (przeoczeniem) badacza, ale 

wskazuje intuicję co do rozpoznania genologicznego pracy Fałata.  

 Następnie, w „obrazkach”/„szkicach” liczy się szczegół, który staje się zasadą 

kompozycji. Kolażowy układ obrazków Fałata nie jest więc podyktowany tylko chęcią 

zmieszczenia jak największej liczby przedstawień, ale odwołaniem do cech gatunkowych. 

Dzięki temu autor może, wychodząc od detali, nawet licznych i niepowiązanych ze sobą na 

poziomie struktury narracji, symultanicznie przedstawić różne warianty i elementy 

opowiadanych historii.  

Co najważniejsze – w Szkicach rzymskich dostrzeżmy bez problemu ów bezpośredni 

kontakt, jaki Fałat nawiązuje z odbiorcą. W jego pracy nie widać wspomnianej iluzji świata 

przedstawionego, która „ukrywałaby” osobę narratora, ale zostaje ukazany jego osobisty 

punkt widzenia, choćby tylko poprzez odpowiednie kadrowanie. Sugeruje ono, że Fałat jest 

(był) świadkiem tych scen, oglądał je naprawdę.  

Jak jednak pamiętamy, najbardziej interesuje nas kwestia włoskiej tematyki z nimi 

związanej. W polskim piśmiennictwie tamtego czasu możemy znaleźć sporo przykładów 

                                                      
385 Okoń 1992, s. 133-134. Warto zaznaczyć, że temu zagadnieniu Waldemar Okoń poświęcił 

cały rozdział – Szkice i obrazki (Okoń 1992, s. 130-157). Tam również odwołania do wspomnianych 

ustaleń Józefa Bachórza.  
386 Okoń 1992, s. 144. 
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owych „szkiców” włoskich. Henryk Markiewicz wymienia kilka przykładów: „ze względu na 

swą sztukę i krajobraz najczęstszym przedmiotem opisów były Włochy (m.in. Józef Ignacy 

Kraszewski, Kartki z podróży 1858-1864, wyd. 1866 i 1874; Kazimierz Chłędowski, Szkice z Włoch 

1873, Alpy 1875; Józef Rogosz Wspomnienia z Włoch 1864-1867, 1876; Aleksander 

Świętochowski, Szkice włoskie 1882; Maria Konopnicka, Wrażenia z podróży 1884, Wiktor 

Gomulicki, Obrazki weneckie 1896)”387. Skoro już wspomnieliśmy Kremera, warto zaznaczyć, że 

w 1864 roku „Kółko domowe” opublikowało jego Drobne obrazki z Rzymu, z drukowanego 

wówczas piątego tomu Podróży do Włoch, zaś „Bluszcz” – Obrazki z Neapolu (1867), a następnie 

Obrazki z Capri (1868)388. 

Jak widać, choćby tylko po tytułach, włoskie „obrazki” czy „szkice” pojawiały się 

niejednokrotnie. Tytuły to jednak nie wszystko. Jeśli jednak poddamy analizie któryś z tego 

typu tekstów (nawet bez „szkiców” lub „obrazków” w tytule), jak np. cytowanego już 

Ochorowicza, który bez wątpienia gatunkowo do „szkiców” przynależy, to już w pierwszym 

zdaniu jego Przelotnych wrażeń… przeczytamy, że „autor tych szkiców podróżnych nie ma 

najmniejszej pretensji do głębokości”, a następnie, że „to, co widział, starał się uprzytomnić  

w obrazkach”389.  

W przypadku podróży włoskiej tego typu zabiegi nie należą do rzadkości. Szkice rzymskie 

Fałata możemy rozpatrywać więc nie tylko jako zbiór motywów wziętych z „powszechnie 

znanego uniwersum włoskiego”, którego reprezentację znajdujemy zarówno w ówczesnym 

piśmiennictwie, jak i sztukach plastycznych, ale jako pracę, którą z literaturą, także 

poświęconą Włochom, łączy istotny związek formalno-gatunkowy. Warto dodać, że jest to 

znacznie szerszy problem, który wpisywałby się w badania komparatystyczne, których 

przedmiotem jest genologiczne uwarunkowanie utworów poświęconych Włochom390.  

Pozostaje pytanie, na ile takie nawiązanie było przez Fałata uświadomione. Z jednej 

strony bez wątpienia świetnie posługiwał się tym gatunkiem, czego przykłady znajdziemy  

                                                      
387 Markiewicz 1999, s. 360. Wcześniej autor pisze, że „z pamiętnikami graniczy, a nieraz – jak 

zobaczymy – zlewa się, druga wielka dziedzina ówczesnej literatury faktu – podróżopisarstwo” 

(Markiewicz 1999, s. 359).  
388 Sokołowska 2016, s. 495, 496 i 497. Obrazki z Capri nie były już później publikowane, ale 

Obrazki z Neapolu znalazły się tomie dwunastym Dzieł Kremera wydanym w 1879 roku (por. 

Sokołowska 2016, s. 503). 
389 Ochorowicz 1899, s. 3-4. Podkreślenia – JZ.  
390 Płaszczewska 2010, s. 182-187 i 287. 
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w jego twórczości, ale z drugiej – raczej nie znał przykładów literackich „szkiców” czy 

„obrazków” włoskich. Być może w mniej lub bardziej uświadomiony sposób reprodukował 

„dyskurs włoski”. Świadczyłoby to o jego znaczeniu i trwałej obecności jako źródle inspiracji.  

Szkice włoskie to także praca, którą można odczytywać jako przykład italianizmu, ale ze 

szczególnym uwzględnieniem problemu imagologii. Sugerowałem już to na samym początku 

pracy, teraz chciałbym rozwinąć ten wątek. Nie miejsce tutaj na omówienie założeń oraz samej 

historii imagologii, zwłaszcza że zostało to już zrobione przez Olgę Płaszczewską (imagologia  

i italianizm) oraz Martę Chaszczewicz-Rydel (imagologia)391. 

Według Płaszczewskiej, „stosunkowo powszechny wariant poszukiwań dotyczących 

problematyki italianizmu stanowią badania dotyczące jego przejawów w twórczości 

konkretnych autorów, prowadzone zarówno z perspektywy porównawczej historii literatury, 

jak i imagologii. Ich owocem są próby rekonstrukcji obrazu Włoch w oparciu o jej całokształt 

lub na podstawie wybranych tekstów, między innymi korespondencji i zapisków 

dziennych”392. 

Tak właśnie się stało w przypadku Fałata. Na przykładzie zapisów jego włoskiego 

pobytu udało nam się zrekonstruować to, jak kształtował się u niego italianizm. Szczególnym 

śladem są właśnie Szkice rzymskie, gdzie najjaskrawiej widać, jakie wątki z włoskiej 

rzeczywistości, oczywiście odnoszące się do „dyskursu włoskiego”, były dla artysty ważne.  

Zauważmy jednak jeszcze jedną kwestię. Chaszczewicz-Rydel podaje następującą 

definicję imagolgi: „współczesna imagologia prowadzi studia nad wzajemnym 

postrzeganiem, nad przedstawianiem Innego-etnicznego w tekstach. Tematyzuje ona jego 

obrazy i reakcje, jakie spotkanie z nim wywołuje. Imagologia chętnie porusza też kategorię 

obcej przestrzeni, rekonstruując wizerunki poszczególnych regionów”393. Badaczka zwraca 

także uwagę na to, że w ujęciu Daniela-Henriego Pageaux, imagologiczne pojęcie obrazu jest 

„zbiorem idei o Obcym, wytwarzanym w procesach tekstualizacji oraz socjalizacji”394. 

Tak właśnie dzieje się w przypadku Fałata – jego obraz Włochów (zarówno mentalny, 

jak i konkretnie istniejący, czyli Szkice rzymskie) powstał nie tylko w wyniku doświadczenia 

                                                      
391 Chaszczewicz-Rydel 2013, Płaszczewska 2010, s. 187-193 (o imagologii ogólnie) i 289-290  

(o imagologii w kontekście italianizmu).  
392 Płaszczewska 2010, s. 289. 
393 Chaszczewicz-Rydel 2013, s. 25. Podkreślenia autorki.  
394 Chaszczewicz-Rydel 2013, s. 34. 
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włoskiej rzeczywistości, spotkania z Włochami, ale został też ufundowany za pomocą przed-

sądów (uprzednie lektury i oczekiwania), czyli owej socjalizacji. Następnie uległ on 

tekstualizacji, ponieważ w odpowiedni sposób zastosował powszechnie znane motywy  

i wpisał się w oczekiwania gatunkowe. To jest kluczowy punkt – artystyczne przetworzenie 

włoskiego doświadczenia, kontaktu z włoskimi postaciami, ale zawarcie ich zgodnie  

z konwencjami artystycznymi czy paraartystycznymi. Widzimy tutaj także mechanizm 

zwrotny – Fałat „przedstawił ich tak, jak ich wówczas przedstawiano”, co oznacza, że znał 

obiegowe klisze, ulegał im, ale jednocześnie spora część z nich pochodziła z realnie istniejącej 

włoskiej rzeczywistości. Punkt rozbieżności pojawia się wówczas, gdy nieuświadomione 

elementy „dyskursu włoskiego” pojawiają się w tekście (czy też obrazie), choć niekoniecznie 

wynikają one z włoskiego doświadczenia artysty. To miejsce, jako przedmiot badań, jest moim 

zdaniem, szczególnie interesujące dla badań imagologicznych nad polską ikonosferą.  

Trzeba tutaj wprowadzić także pojęcie „Obcy/Inny”, a więc figurę kluczową dla 

imagologii. Jest to szczególnie ciekawe, bo bez wątpienia na poziomie definicji Włosi są „obcy” 

i „inni” dla polskich artystów. Jedocześnie, jak wiemy, ze względu na wielowiekowe kontakty 

kulturalne, nie są oni aż tak „inni” czy „obcy”. Nie zmienia to faktu, że jako tacy są ważnym 

elementem ikonosfery, jako tacy są postrzegani.  

Warto więc tutaj niejako zawęzić problem badań imagologicznych. Płaszczewska pisze 

tak: „ogólnie rzecz biorąc, imagologia literacka zajmuje się badaniem wyobrażeń na temat 

innych krajów i terytoriów, opiniami na temat ich mieszkańców formułowanymi w danym 

utworze na podstawie konfrontacji ze środowiskiem narratora, problematyką obcości innych 

i własnego wyobcowania w sytuacji podróży lub zapośredniczonego (za pomocą lektury, 

obrazu telewizyjnego lub filmowego) poznawaną nieznanej przestrzeni”395. Myślę jednak, że 

w przypadku badań włoskich, jakkolwiek problematyka przestrzeni jest ważna, to warto 

zastosować się do rady Mieroszewskiego i „tylko” badać, w jaki sposób Włochami  

i Włoszkami interesowali się polscy artyści, a następnie jak owe zainteresowanie zostało 

przedstawione w ich pracach. Innymi słowy, zajmować się tylko daną narodowością, 

poniekąd „zapominając” o włoskim otoczeniu, choć oczywiście jest ono ważne. Niejako 

„obsesyjnie” powracać do pytań: kim na tym obrazie są Włosi? jaką pełnią funkcję? jakie niosą 

                                                      
395 Płaszczewska 2010, s. 193. 
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ze sobą sensy? – i ciągle podporządkowywać im pozostałe zagadnienia. Skupić badawczą 

uwagę właśnie na owych „Obcych” czy też „Innych”, choć to przecież polscy artyści byli 

„Obcy” czy „Inni” w Italii.  

Dlaczego jest to ważne? Jak pisała Hanna Gosk, „stereotyp Obcego to w pewnym 

sensie odwrócona i skarykaturowana projekcja mnie samego, który w autostereotypie 

ulokowałem ważne dla siebie treści kulturowe. Tak więc w Innym/Obcym odbija się 

autoportret »ja« projektującego ów wizerunek. W tym sensie obraz Obcego jest kulturowo 

niesamodzielny. To ekran, na który rzutuje się negacje najbardziej cenionych cech 

własnych”396. 

 

Zamiast pointy 

Na sam koniec warto przypomnieć jeszcze o jednym fakcie. Żoną Juliana Fałata, 

poślubioną w 1900 roku, była Maria Luiza Comello de Stuckenfeld, z pochodzenia także 

Włoszka397. Jeden z jej portretów, pędzla Fałata, powstał we Włoszech (il. 10). 

 

 

VII. Gioconda, Niema z Portici oraz Beatrycze Cenci  

w Warszawie i Krakowie 

 

Gioconda  

„Jednakże, pomimo owych ujemnych stron, Gioconda może mieć zwolenników, dzięki 

rozmaitym efektom, niemającym nic wspólnego z muzyką. Czegoż-bo tam nie ma? Litania, 

trucizna, szpieg, księżyc, trup młodej kobiety, okręt wylatujący w powietrze itd. Co do nas, to 

doprawdy oddalibyśmy połowę tych efektów, żeby Gioconda miała chociaż trochę 

logiczniejsze libretto, bo chociaż wykrojono je z pięknego dramatu Wiktora Hugo (Angelo 

Malipieri), to jednak w ręku nieszczęsnego librecisty straciło ono cały wątek 

                                                      
396 Gosk 2006, s. 11. 
397 Jerzy Malinowski określa ją jako „pół-Włoszkę, pół-Lwowiankę” (Malinowski 1985, s. 44).  
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prawdopodobieństwa, cały zdrowy sens” – tak opisywał Władysław Górski w artykule  

Ze świata muzycznego warszawską premierę na deskach Teatru Wielkiego, która miała miejsce 

w karnawale roku 1885398. 

Podobnie pisał Quis, czyli Marian Gawalewicz, dzieląc się anegdotą z premiery, która 

opisywała zachowanie siedzącej obok pary: „zakłopotanie mojego sąsiada rosło z każdą sceną, 

wreszcie biedaczysko zmęczony bezskuteczną domyślnością pochylił się do ucha swojej 

małżonki i pokornym głosem szepnął jej: – Moja Biniu, jak co zrozumiesz, to mnie trąć. Do 

ostatniego wykrzyku Giocondy, która wedle przyrzeczenia »oddaje swoje ciało« 

nienawistnemu kochankowi, przebijając się sztyletem u jego stóp, nie zauważyłem, aby Binia 

choć raz trąciła męża”399. 

Recenzent podpisany „Stach…” tak pisał w „Świcie”, nieco rozjaśniając zawiłości 

intrygi: „libretto »Giocondy« stanowi kanwę dla muzyki nadzwyczaj efektowną. Wenecja 

występuje w całym przepychu swej malowniczości, w której wrodzona wesołość włoskiego 

ludu dziwnie kontrastuje z ponurą władzą Rady Dziesięciu. Kontrastów w ogóle nie brak: 

uliczni śpiewacy i książęta, dźwięk mandoliny i zgrzyt puginałów, furlana i chorał 

nieszporny, gondola i katafalk, wszystko to przewija się przed oczyma widzów z łatwością 

zmian kalejdoskopowych. Gioconda, uliczna śpiewaczka, kocha Enza, marynarza 

dalmackiego, który jest właściwie wygnanym księciem genueńskim. Enzo zaś szuka swej 

ukochanej, którą potajemnie wydano za Aloisa Badoero, jednego z inkwizytorów. 

Pośrednikiem pomiędzy kochankami staje się Barnaba, zbir Rady Dziesięciu, który ze swej 

strony bez wzajemności wzdycha do Giocondy itd. Słowem mamy wszystkie czynniki 

romantycznego dramatu, przyprawionego emfazą włoskiego libretta”400. 

Tymczasem Jan Kleczyński w „Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym” 

bardziej skupił się na walorach muzycznych, pisząc, że „instrumentacja przede wszystkim 

podnosi niezmiernie wartość Giocondy. Jest ona wszędzie wyborna, jasna, energiczna, 

stanowcza i przejrzysta. Nigdzie, w najbardziej nawet dramatycznych ansamblach, nie masz 

przeładowania, ani tego ciągłego hałasu, który głosy przykrywa, śmiało rzec można, że dawno 

                                                      
398 Górski 1885, s. 140. 
399 Gawalewicz 1885, s. 36-37. 
400 Przegląd muzyczny 1885, s. 14. 
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nie słyszeliśmy dzieła, którego by szczegóły wychodziły tak wyraźnie, a jednak 

efektownie”401. 

Gioconda to czteroaktowa opera Amilcare Ponchielliego na podstawie dramatu Wiktora 

Hugo pt. Angelo, tyran Padwy, której prapremiera miała miejsce w Mediolanie w 1876 roku, zaś 

autorem libretta był Tobia Gorrio (pseudonim Arrigo Boito)402. Akcja Giocondy toczy się  

w XVII-wiecznej Wenecji, zaś – pomijając wspomniany przez recenzenta wątek romansowy 

pomiędzy Giocondą, Enzo, Barnabą a Laurą – intryga opiera się na zemście, w której tle jawi 

się konkurencja pomiędzy Genuą a Wenecją403. W tle rzeczywiście mają miejsce regaty, 

pojawia się wątek zniszczenia okrętu, o truciźnie (która nią do końca nie jest) czy balach nie 

wspominając. Całość kończy się samobójczą śmiercią Giocondy, która wcześniej szlachetnie 

ocala swoją konkurentkę Laurę i pomaga w jej pojednaniu się z Enzo.  

Treść opery właściwie streszcza rysunek Stanisława Jasińskiego, opublikowany w tym 

samym numerze „Echa…”, w którym zamieszczono recenzję Kleczyńskiego (il. 11). W sumie 

składał się z pięciu scen, które, korzystając także z zawartego podpisu, można określić jako:  

1. Denuncjacja Barnaby (przedostatnia scena aktu I); 2. Pożar okrętu (akt II); 3. Scena Badoera  

i Laury (akt III, scena 1); 4. Ukazanie trupa Laury (ostatnia scena III aktu); 5. Barnaba nad 

zwłokami Giocondy (ostania scena opery). Jak widać, zasadniczo zawierają one w sobie 

wszystko, o czym pisał Władysław Górski. Praca Jasińskiego daje nam pogląd nie tylko na 

treść opery, ale i sam sposób jej inscenizacji, gdyż możemy sobie wyobrazić dekoracje, jakie jej 

towarzyszyły. Były to więc wyobrażenia na temat tego, jak wyglądały weneckie wnętrza oraz 

kostiumy w XVII wieku.  

Dekoracje te są szczególnie ważne, gdyż jak już wiemy z recenzji, to one zasadniczo 

były najbardziej podziwiane. Jak bowiem pisał, trochę złośliwie, Gawalewicz „nawet dla 

głuchych Gioconda może być nader interesującą operą ze względu na świetną wystawę, bogate 

i malownicze kostiumy, wybornie malowane dekoracje i balet przedstawiający wszystkie 

godziny dnia i nocy; na ten żywy zegarek patrzyli panowie z pierwszych rzędów krzeseł 

                                                      
401 Kleczyński 1885, s. 19. Recenzent pisze wprawdzie o scenie wypicia trucizny, ale cytat ten 

można odnieść do całej opery.  
402 Kański 2014, s. 481.  
403 Por. Kański 2014, s. 481-484. 

 



 

137 

 

oczyma zapalonych... zegarmistrzów”404. Kleczyński zaś zauważał: „dekoracje, nawet 

kostiumy, sceneria cała zasługują również na podniesienie”405. Podobną opinię spotkamy we 

„Świcie”: „pod względem zewnętrznej wystawy »Gioconda« odznacza się niezwykłą 

starannością i wspaniałością. Dekoracje i kostiumy odtwarzają niemal z historyczną 

wiernością Wenecję na przełomie pomiędzy XVI i XVII stuleciem”406. 

Jest to nie jedyny rysunek poświęcony temu przedstawieniu. „Tygodnik Illustrowany” 

opublikował bowiem rysunek Czesława Jankowskiego pt. Gioconda przedstawiający ostatnią 

scenę opery (il. 12). Choć gest nie jest do końca widoczny, to bez wątpienia Gioconda popełnia 

samobójstwo, na które patrzy osłupiały Barnaba. Scenografia, która również została 

uchwycona na rysunku Jankowskiego, to wnętrze pałacu (widoczne kolumny oraz posadzka), 

z którego rozciąga się wspaniały widok na panoramę Wenecji. 

Z punktu widzenia czytelnika ówczesnej prasy, ujęcie Jankowskiego, przedstawiające 

śmierć głównej bohaterki, nie było chyba szczególnie fortunne – zdradzał bowiem 

zakończenie opery. Jednakże jeśli spojrzymy na ten rysunek, to zauważymy, że nie tylko jest 

czymś w rodzaju „materiału ilustracyjnego” (o czym mogłoby świadczyć opisanie nazwisk 

aktorów), ale kumuluje w sobie wszystko, co czytelnicy powinni na temat tej opery wiedzieć. 

Mamy więc głównych bohaterów (właściwie to z powodu miłości Barnaby do Giocondy mają 

miejsce wszystkie wydarzenia napędzające akcję) w niezwykle dramatycznej scenie.  

Jak widać, rysunek Jankowskiego (jeden z wielu, czy to w jego twórczości, czy na tle 

ówczesnej epoki) w dużej mierze eksploatuje chwyty teatralne – sensację, kostiumowość oraz 

duży ładunek emocjonalny – zgodnie z ówczesnymi zasadami przedstawiania tego typu 

scen407. Całość kumuluje się w napięciu: domyślamy się, że kobieta zaraz przebije sobie pierś 

sztyletem i zastanawiamy, czy mężczyzna zdoła temu zapobiec. Nie musimy więc znać całej 

historii, żeby domyślić się jej sensu. Warto bowiem zauważyć, że rysunek nie został opatrzony 

żadnym komentarzem, zatem założono, że czytelnicy albo widzieli tę operę na warszawskiej 

scenie (co zostało przywołane w tytule), albo jego treść jest dla nich zupełnie czytelna. Na tym 

                                                      
404 Gawalewicz 1885, s. 37. 
405 Kleczyński 1885, s. 19. 
406 Przegląd muzyczny 1885, s. 14. 
407 Ludwik Grajewski podaje w swoim opracowaniu wykaz blisko 160 ilustracji autorstwa 

Jankowskiego, publikowanych w różnych ówczesnych czasopismach (zob. Grajewski 1972, s. 104-107). 

O samym problemie zasad komponowania obrazów określanych gatunkowo jako malarstwo 

historyczne będę pisał szczegółowo niżej. 
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polega wartość rysunku Jankowskiego – nie jest on szczególnie wybitny artystycznie (a nawet, 

z punktu widzenia czytelnika, trochę „niestosowny”), ale zawiera w sobie streszczenie tego, 

co w Giocondzie jest najważniejsze. Pod tym względem ma pewnego rodzaju wizualną 

przewagę nad czysto ilustracyjną pracą Jasińskiego. 

Warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na treść (czy też użyte chwyty), ale też na to, że 

rysunek ten koresponduje z tekstem Górskiego (nie tylko ze względu na to samo miejsce 

publikacji), pokazując jeden ze sposobów postrzegania Włochów w II poł. XIX wieku. Mamy 

więc miłość i śmierć w Wenecji, miasto w czasie swojej świetności uwikłane w walkę  

o hegemonię w Italii, wątek miłosny powiązany z zemstą, zaś bohaterowie pochodzą  

z przeróżnych grup społecznych, choć i tak to szlachetnie urodzeni są tutaj najważniejsi. 

Pojawia się również wątek artystyczny – wszak Gioconda jest przede wszystkim śpiewaczką.  

 

Niema z Portici  

Nie jest to przykład odosobniony. Kilka lat później na deskach warszawskich scen  

z dużym entuzjazmem witano powrót granej już wcześniej opery Niema z Portici, o której 

znany nam Jan Kleczyński pisał: „jest w tym dziele pewien urok świeżości, który pomimo tylu 

lat upłynionych, działać nie przestaje. Jest szczere ciepło natchnienia, które świadczy, że autor 

przejęty był przedmiotem, że go odczuwał głęboko i całą swoją wiedzą poparł. […] Przedmiot 

malujący powstanie włoskiego rybaka Tomasa Aniello (z czego lud zrobił nazwisko 

Masaniello), przeciwko władzy księcia d’Arcos, nastręczał ku temu sposobność”408. 

Podobnie wypowiadał się Gawalewicz, , pisząc z entuzjazmem, że „Massanielem jest  

p. Filippi-Myszuga; jako płomienisty rybak na tle Wezuwiusza najwdzięczniej śpiewa – 

kołysankę. Gdybym był Wezuwiuszem lub Etną, nie wybuchałbym nigdy podczas śpiewu  

p. Myszugi, chyba… słodką patoką”409.  

                                                      
408 Kleczyński 1889, s. 313. Warto dodać, że teatr w dniu premiery był wypełniony w całości 

(zob. Kleczyński 1889, s. 314). 
409 Gawalewicz 1889, s. 14. Warto także podkreślić, że opera ta była niemalże powszechnie znana 

także w Polsce, np. miała swoją warszawską premierę w 1831 roku oraz „wg zdania współczesnych, 

przedstawienia opery Aubera w niemałym stopniu podsyciły nastroje sprzyjające wybuchowi  

i rozwojowi powstania listopadowego” (Kański 2014, s. 16 i 19). Można też odnotować, że decyzją 

cenzorską z 1873 mogła, jak pisała Henryka Secomska, „być wystawiana w całości wyłącznie  

w inscenizacji dozwolonej przez cenzurę” (Secomska 1982, s. 294). 
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Tekstowi towarzyszył rysunek Miłosza Kotarbińskiego (il. 13), komentowany zresztą 

przez Gawalewicza410. Trzy najważniejsze sceny to: Masaniello namawiający rybaków do 

buntu, Fenella (czyli jego siostra) rzucająca się do morza na tle wybuchającego Wezuwiusza 

oraz główny bohater śpiewający jej kołysankę (właśnie tę opisywaną przez Gawalewicza)411. 

Warto zauważyć, że choć rysunek ma zasadniczo walor ilustracyjny (są tam także podobizny 

aktorów), to daje nam pogląd na kostiumy i scenografię – np. Fenella nosi stylizowaną na 

neapolitańską (a właściwie pochodzącą z Kampanii Rzymskiej) chustę, czyli była ona znana 

wówczas w Warszawie. Co więcej, widzimy też wybuchający Wezuwiusz, czyli główną 

wizualną atrakcję inscenizacji. 

Zarówno opera Daniela Aubera, jak i sama postać Masaniella, czyli przywódcy rewolty 

skierowanej przeciwko panującym w Neapolu Hiszpanom w 1647 roku, była w Polsce znana. 

Tak np. pisał Józef Rogosz: „zapewne słyszeliście wszyscy Niemą z Portici, tę boską operę 

Aubera, i podziwialiście tego rybaka, a właściwie lazarona, który za hańbę, siostrze 

wyrządzoną, zrywa się do walki z wicekrólem! Wam się może zdawało, że to postać 

wymarzona, kreacja poetyczna. Nie! Massaniello żył, Massaniello działał, wprawdzie nie tak, 

jak mu dziś każą działać na deskach teatralnych, ale jak przystało na prawdziwego bohatera 

ludu. Nie hańba siostry była tam w grze, ale cierpienia całego pospólstwa w Neapolu”412. 

 Dodać można, że Józef I. Kraszewski, w swoich Kartkach z podróży opisuje historię 

Masaniella przez pryzmat obrazów widzianych w neapolitańskiej galerii, które przedstawiają 

„widoki Neapolu w czasach moru i rozruchów, z których sławne pozostało imię 

nieszczęśliwego Masaniello (Tomasso Aniello), wodza lazzaronów. Są one malowane przez 

Marco Spadaro i nie pod względem sztuki, ale jako historyczne zabytki silne obudzają 

zajęcie”413. Następnie poprzez ich pryzmat opowiada historię Masaniella oraz jego 

                                                      
410 Miłosz Kotarbiński (1854-1944) był malarzem i ilustratorem, współpracował m.in.  

z „Kłosami” czy „Tygodnikiem Illustrowanym”, w którym przez pewien czas był kierownikiem 

artystycznym. Jak czytamy w jego biogramie, był „głęboko wykształcony, oczytany”, zaś przez jemu 

współczesnych słusznie postrzegany jako znawca sztuki. Był również wybitnym pedagogiem, w 1892 

roku założył Warszawską Szkołę Rysunku i Malarstwa dla Kobiet (por. Wiercińska, Melbechowska-

Luty 1886a, s. 175-177).  
411 Opis opery, wraz z wymieniem postaci – zob. Kański 2014, s. 17-18. 
412 Rogosz 1876, 264. Następnie autor omawia historię Masaniella (s. 264-265). 
413 Kraszewski 1874, s. 103 
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powstania414. Dodać można, że bodaj najpełniej o tym neapolitańskim bohaterze pisał też  

w 1917 roku Kazimierz Chłędowski w swojej książce Historie neapolitańskie, szczegółowo 

omawiając historię powstania415. 

Co jednak ciekawe, rysunek Kotarbińskiego jest najprawdopodobniej unikatowym 

wizerunkiem Masaniella, a na pewno jednym z niewielu, jakie wówczas pojawiły się  

w polskiej ikonosferze. Nie przedstawia on jednak samej rewolucji, czy też nieszczęśliwych 

losów jej przywódcy, ale bardziej skupia się na walorach operowych – czyli streszcza 

najważniejsze wątki oraz sygnalizuje, które sceny są najistotniejsze. Włosi, choć oczywiście 

grani przez aktorów, są tutaj rozpolitykowani, pełni artyzmu (wiele dzieje się poprzez śpiew 

i nie tylko dlatego, że jest to uzasadnione gatunkiem operowym) i porywczy, a w dodatku 

ważnym elementem jest włoska natura, czyli Wezuwiusz.  

 

Antonina Hoffmann vs. Beatryks Cenci  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na trzeci spośród naszych przykładów – 

najbardziej złożony. Mowa tutaj o materiałach wizualnych związanych z kolejnymi 

przedstawieniami dramatu Juliusza Słowackiego pt. Beatryks Cenci416.  

                                                      
414 Kraszewski 1874, s. 103-106. Reprodukcje niektórych z tych obrazów można zresztą znaleźć 

w pracy Kraszewskiego. 
415 Chłędowski 1917, s. 365-386. O samych Historyach neapolitańskich pisał Krzysztof Żaboklicki 

– por. Żaboklicki 2007a. 
416 Korzystałem z ilustrowanego wydania z roku 1909 (dalej jako Słowacki 1909). Historię 

powstania dramatu, a także jego możliwe interpretacje, opisywali m.in. Juliusz Kleiner (przedstawiając 

bodaj najdłuższą i najpełniejszą interpretację), Alina Kowalczykowa, Olga Płaszczewska, Elżbieta 

Wesołowska, ostatnio zaś Mariusz Jochemczyk (zob. Kleiner 1925, s. 275-311; Kowalczykowa 1997,  

s. 167-172; Płaszczewska 2003, s. 241-246; Wesołowska 2003; Jochemczyk 2012).  

Warto tylko wspomnieć, na podstawie ustaleń badaczy, że pierwotnie sztuka ta powstawała po 

francusku z przeznaczeniem scenicznym (lata trzydzieste XIX wieku, Słowacki chciał ją wystawić  

w Teatrze Porte-Saint-Martin), przy czym tekst, poza kilkoma fragmentami, zasadniczo się nie 

zachował. Polska wersja, najprawdopodobniej z dużym stopniu odmienna od francuskiej, została 

ukończona w 1840 roku (Kowalczykowa 1997, s. 169-172).  

Warto podkreślić, że w międzyczasie poeta był we Włoszech, co, zdaniem Kowalczykowej, 

tłumaczy większą znajomość realiów rzymskich wprowadzonych do polskiej wersji dramatu (s. 171). 

Jej zdaniem, porównując wersję polską z francuską (różniące się ok. 7 lat), „uderza niebywała różnica 

na jej korzyść. Może dlatego, że autor był starszy, może dlatego, że tam układał tekst w formy obcego 

języka, ale z pewnością zaważyło także uwolnienie od myśli o scenie. […] Gdy pisało się dla Porte-

Saint-Martin, nie było miejsca dla takiego rozmachu wyobraźni, jaki Słowacki okazał potem w polskim 

dramacie o Beatryks” (Kowalczykowa 1997, s. 171-172). 
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Sama historia Cencich była wówczas znana, czego dowodem jest choćby artykuł 

Ludwika Jenikego im poświęcony, który ukazał się w „Tygodniku Illustrowanym” w 1872 

roku417. Poza opisem losów tej rodziny, powołując się na Farinacciego, Jenike omówił także 

historię malowania przez Guida Reniego portretu Beatrycze tuż przed wykonaniem wyroku, 

a także zaznaczył, że obraz znajduje się obecnie w Galerii Barberini418. Co ważne, obok 

umieszczono także drzeworyt (najpewniej kopię jakiegoś z dziewiętnastowiecznych obrazów, 

nie udało się ustalić jego autorstwa) przedstawiający tę scenę (il. 14). Warto także odnotować, 

że Józefa Gepperta w latach 1866, 1870 i 1872 pokazała na wystawach w krakowskim 

Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych swoją kopię obrazu Reniego419. Podobnie było  

w Warszawie, tego typu obraz, tym razem autorstwa Marii Bardzkiej oglądano w 1886 roku 

na Salonie Krywulta420. W 1903 roku w Krakowie obraz Beatrix Cenci pokazał Andrzej 

Zarzycki, przy czym nie udało się znaleźć na jego temat żadnych informacji421.  

Jak wiadomo, tekst Słowackiego nie był wyjątkowy na tle ówczesnej literatury, jeśli 

chodzi o wybór tematu – można wskazać np. dzieła Persy Bysshe Shelleya (The Cenci, 1819), 

Astolphe de Custine’a (Bétrix Cenci, 1833) czy Stendhala (Kroniki włoskie, 1839) poświęcone 

dziejom Cencich422. 

                                                      
Po raz pierwszy Beatryks Cenci ukazała się drukiem w 1866 roku w Pismach pośmiertnych Juliusza 

Słowackiego opracowanych przez Antoniego Małeckiego we Lwowie (zob. Słowacki 1866). 

Imię głównej bohaterki było zapisywane na co najmniej trzy sposoby. Dlatego, gdy piszę  

o samej postaci historycznej, czy też bohaterce poszczególnych tekstów kultury, używam wersji 

„Beatrycze”. „Beatryks” – zachowuję jako tytuł Słowackiego. „Beatrix” (w różnych wersjach) – jako 

oryginał w tekstach francuskich czy angielskich. W tekstach źródłowych zachowuję zapis taki, jak 

podali autorzy. 
417 Jenike 1872.  
418 Jenike 1872, s. 145. Farinacci to oczywiście Prospero Farinacci, ówczesny prawnik, obrońca 

Cencich, którego relacja z procesu była w XIX wieku znana, powołuje się na nią np. Stendhal  

w Kronikach włoskich (zob. Stendhal 1955, s. 61). 
419 Swieykowski 1905, s. 43-44. 
420 Płażewska 1966, s. 364. 
421 Swieykowski 1905, s. 183. Najprawdopodobniej to Andrzej Zarzycki, który w latach ok. 1894-

1896 studiował w Monachium (zob. Stępień, Liczbińska 2001, s. 68). 
422 Por. Płaszczewska 2003, s. 217. Kroniki włoskie oczywiście nie są dramatem, ale znaczenie 

tekstu Stendhala dla postrzegania tej historii jest fundamentalne w XIX wieku – por. Jochemczyk 2012, 

s. 131-132 czy Wesołowska 2003, s. 302. Garść jeszcze innych przykładów romantycznych dzieł  

o rodzinie Cenci dostarcza też np. Alina Kowalczykowa (Kowalczykowa 1997, s. 168-169). Być może, 

jeśli wierzyć Juliuszowi Kleinerowi, to tekst Shelleya okazał się najważniejszy, ponieważ to „za 

przykładem potężnej tragedii Shelleya »The Cenci« idzie niebawem w Paryżu trzech poetów” (Kleiner 

1925, s. 285). 
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Nie zmienia to faktu, że w roku 1872 na scenie krakowskiego teatru pokazano 

inscenizację tego dramatu, o której na łamach „Tygodnika Illustrowanego” Józef Szujski pisał 

tak: „krytyka estetyczna prawidłowa w niemałym widzi się kłopocie wobec Beatryks Cenci, 

jak wobec innych dramatycznych Słowackiego utworów. Mimo woli nachodzi ją pokusa 

zawołać: ależ to senne marzenie na temata Szekspira, marzenie gorączkowe, chorobliwe! Kilka 

najpamiętniejszych sytuacji szekspirowskich, kilka charakterów jego wraca i snuje się  

w kolorach jaskrawszych, ostrzejszych, przy oświetleniu niejako bengalskiego ognia wybujałej 

fantazji. Owdzie Szekspira przeplata Wiktor Hugo, czasami Byron słowo wtrąci. W samejże 

Beatryksie w parze kochanków odnajdziemy wspomnienia Romea i Julii, nawet Lorenza 

(Anselma) im nie brak”423. 

Na co jednak zwraca uwagę Szujski: „masz przed sobą Szekspira bez mądrości 

szekspirowskiej, poddajesz się czarowi słowa jego, doświadczasz skutków tej demonicznej 

potęgi, którą najpotężniejsza fantazja w literaturze na młode umysły wywierała.  

Jeżeli gdzie, to w Cenci porządek moralny, postawiony ponad dramatem, jest 

chorobliwym, szarpiącym nerwy i duszę człowieka”424. 

Dalej Szujski streszcza dramat, zwracając także uwagę na postać Gianniego, czyli 

malarza (powiązanego z Orsinimi – przeciwnikami Cencich), który zakochał się w Beatrycze.  

Pisze Szujski: „Giani, usposobiony jak Romeo, widzi głowę Betryks w rękach Furii, 

piękno obok zgrozy najwyższej: wśród pogrzebu zabitego [ojca] poznaje ideał swój  

w zabójczyni, a oto obojga duszę chwyta uczucie miłości tak potężne, że wypowiedzieć je 

sobie muszą, jak Romeo Julii, jak Julia Romeowi, aby chwilę potem rzucić krwawą trumnę 

między siebie i zapragnąć śmierci tylko…”425.  

Konkluzja krakowskiego krytyka jest zaś następująca: „wszystko to sprawia, że 

Beatryks w całości swojej jest na scenie jakby strasznym snem, trapiącym wyobraźnię 

człowieka przeciwieństwami najwyższego piękna i najwyższej zgrozy. Wzruszenia, litość dla 

ofiar tej kabały szatańskiej mieć nie możesz; wrażenia zapierają ci oddech; z upadającym 

                                                      
423 Szujski 1872, s. 228. Na marginesie, choć sprawa dotyczyła zaboru rosyjskiego, można 

odnotować, że warszawski Komitet Cenzury w 1879 roku uznał tekst dramatu „w najwyższym stopniu 

uwłacza moralności”, a następnie zabronił jego publikowania, pomimo tego, że został on już 

zamieszczony w „Przeglądzie Powszechnym” (Secomska 1982, s. 304).  
424 Szujski 1872, s. 228.  
425 Szujski 1872, s. 228. 
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Gianim czujesz się zdeptany potęgą straszną, w której nie ma najwyższej myśli 

chrześcijańskiej, miłosierdzia Bożego”426.  

Warto w tym miejscu podkreślić jeden wątek – sprawę obrazów, które pojawiają się  

u Słowackiego, a na co szczególnej uwagi nie zwrócił w swoim tekście Szujski427. Giani poznaje 

bowiem Beatrycze w szczególny sposób – Furie ukazały mu podobiznę odciętej kobiecej głowy  

o niebywałej piękności. Zakochuje się w wizerunku postaci, której zupełnie nie zna. Następnie 

maluje jej portret. Później, na pogrzebie ojca Beatrycze, ona patrząc na Gianiego, zakochuje się  

w nim z wzajemnością.  

Trzeba też zaznaczyć, że w całej sztuce istotna jest także postać Pietra Negriego, 

garbatego księdza, domownika Cencich, budzącego ze względu na swój wygląd powszechną 

odrazę. W tym przypadku jego odrażająca fizyczność jest utożsamiana z brzydotą duchową  

i moralną428. Negri kocha Beatrycze bez wzajemności, zaś dla spełnienia tego uczucia jest 

gotowy stać się oskarżycielem Cencich. Choć Giani go morduje, to Negri przed śmiercią 

maluje obraz przedstawiający morderstwo Francesco Cenciego, co staje się ostatecznym 

dowodem w sprawie.  

Role tytułową zagrała Antonina Hoffmann, o której czytamy u Szujskiego, że „śmiało 

ją do najlepszych jej ról policzyć można. Żywcem ze sławnego portretu historycznej Cenci 

(Guido Reniego) wycięta, umiała ona z tą artystyczną połączyć cudowną, pełną strasznego 

wdzięku Słowackiego kreację, przesunęła się przez pięć aktów tragedii jako poetyczne 

zjawisko, porywające prawdą, pozostawiające wrażenie trwałe starannie obmyślonego  

i wykonanego arcydzieła”429. Artykułowi towarzyszył drzeworyt na podstawie fotografii 

                                                      
426 Szujski 1872, s. 229. Warto dodać, że wcześniej (s. 228) Szujski wprost pisze o roli Furii, które 

splatają losy głównych bohaterów, zaś miłość Gianniego i Beatrycze „powstaje nad kałużą przelanej 

krwi”.  
427 Z pośród przywołanych już współczesnych interpretacji dramatu, na wątek obrazów, 

zwłaszcza jako „element italianizujący” zwróciła uwagę przede wszystkim Olga Płaszczewska (zob. 

Płaszczewska 2003, s. 243). Poniekąd to tego wątku odniósł się Mariusz Jochemczyk, który w swojej 

pracy zajmował się problemem wizerunku Beatrycze Cenci (por. Jochemczyk 2012).  
428 Płaszczewska 2003, s. 242. 
429 Szujski 1872, s. 229. 
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Hoffmann, którą wykonano w atelier znanego krakowskiego fotografa Walerego 

Rzewuskiego (il. 15-16)430.  

Nie jest on to tylko inspirowany „sławnym portretem Reniego”, który w XIX wieku 

uchodził za portret Beatrycze Cenci (il. 17), ale czymś o wiele bardziej złożonym431. Jak pisał 

bowiem Zbigniew Przybylski, pierwszy monografista aktorki, już pod koniec XIX wieku, 

„Hoffmann przyjęła strój i plastyczne przedstawiła na scenie Beatrix, podług słynnego 

portretu Guido Reniego z Galerii Barberini w Rzymie, a to zjawisko sceniczne było tak pełne 

jakiegoś tajemniczego czy demonicznego uroku, że nie chcąc, aby zniknęło na zawsze, 

podajemy tu wizerunek artystki jako Beatrix Cenci. Znany on dobrze współczesnym, winien 

być dla historii sztuki dramatycznej zachowany”, zaś obok reprodukował zdjęcie, które 

wykonał Rzewuski432. Sama zaś Hoffmann, jak stwierdzał autor monografii, „stworzyła Beatrix 

Cenci, a była to kreacja sceniczna, poetyczna i tragiczna od stóp do głowy, która silne wywołała 

wrażenie, a postać raz widziana, nie tylko pozostawała wyrytą w pamięci, ale przemawiała 

zawsze do wyobraźni”433. 

Mając w pamięci zarówno ten cytat, jak i obserwacje Szujskiego czy Jenikego, warto 

zauważyć, że fotografia Hoffmann nie jest więc tylko zdjęciem teatralnym – dokumentacją 

roli, jaką odegrała – ale poświadcza wielowarstwową inspirację. Zwróćmy uwagę, że mamy 

powszechnie znaną historię Cencich, która zostaje przedstawiona na scenie na podstawie 

sztuki Słowackiego, ale postać tytułowa ma przede wszystkim kojarzyć się (czy też kojarzyła 

się w głowach odbiorców) z określonym dziełem sztuki. Poświadczają to niemalże wszystkie 

teksty, które omawiały tę rolę. Jak jednak wiemy, Słowacki w swojej tragedii… nie pisze nic  

o obrazie Reniego. Co więcej, jeśli wierzyć ustaleniom badaczy, to będąc w Rzymie (już po 

                                                      
430 Co ciekawe, jak czytamy w krakowskim „Afiszu Teatralnym” z marca 1872, „fotografia pani 

Hoffman w Beatryx Cenci Słowackiego, będzie także niebawem Ukończoną. Podobno ma być ona także 

olejno wymalowaną” (Afisz 1872, s. 1). 
431 Portret Hoffmann i Cenci zestawiał Zbigniew Raszewski (bez słowa komentarza), przy czym, 

jak widać na przykładzie Józefa Szujskiego, tego typu skojarzenia były obiegowe i oczywiste (por. 

Raszewski 1990, s. 140).  
432 Przybylski 1901, s. 177. Cytuję wydanie z 1901 roku, przy czym pierwsza edycja książki 

Przybylskiego miała miejsce trzy lata wcześniej. 
433 Przybylski 1901, s. 177. 
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okresie prac nad francuską wersją), dzieła włoskiego malarza… nie widział, choć znał ten 

wątek w ówczesnych tekstach na temat Beatrycze434. 

Pozwala to nam sądzić, że odbiór Cenci-Hoffmann przebiegał według ściśle 

określonych skojarzeń tworzonych przede wszystkim poprzez dzieło Reniego i jego recepcję, 

niejako w oderwaniu od tekstu Słowackiego i jego inscenizacji. Zwróćmy tutaj uwagę na jeden 

cytat: „jak gdyby blade rozlało się tchnienie na jej obliczu; wydaje się, jak gdyby była smutną 

i przygnębioną, lecz rozpacz, wyrażoną na jej twarzy, rozjaśnia cierpliwość i łagodność. Głowa 

jej owinięta białą draperią, spod której wypływają złote włosy, opadające na szyję. Kształty jej 

twarzy są nadzwyczaj delikatne; brwi wyraźne i łukowate; usta mają nieustanny wyraz 

wyobraźni i uczucia, których nie przytłumiły cierpienia. Zdaje się, jak gdyby sama śmierć 

zniweczyć ich nie mogła. Czoło jej wysokie i jasne; oczy, które miały być nadzwyczaj żywe, są 

nabrzmiałe od łez i bez blasku, ale przedziwnie miłe i pogodne. Z całego oblicza przemawia 

godność i prostota, która w związku z wdziękiem i głęboką boleścią nadzwyczaj przejmujące 

wywiera wrażenie”435.  

Nie jest to opis naszego drzeworytu z „Tygodnika Illustrowanego”, ale… przedmowa 

Shelleya do Rodziny Cencich436. Co więcej, zestawiając fotografię z drzeworytem, to 

zauważymy, że u Regulskiego widać jeszcze większą „wierność” tekstowi Shelleya – 

pojawiają się lekko załzawione oczy, zaś włosy są bardziej kręcone i sprawiają wrażenie 

jaśniejszych. Zakładam tutaj, że Regulski, czy też ktoś inny z redakcji, nie wpadł na pomysł, 

żeby wystylizować drzeworyt na tekst Shelleya, zwłaszcza że pierwsze polskie wydanie 

Rodziny Cencich, do którego udało mi się dotrzeć, ukazało się dopiero w 1887 roku437. 

Oczywiście, mogli znać tekst angielski, ale czy w codziennej praktyce redakcyjnej, wobec 

kolejnego przedstawienia, kolejnej podobizny aktorki, ktoś zadawałby sobie taki trud? Raczej 

                                                      
434 Jochemczyk 2012, s. 143. Słowacki na pewno czytał tekst Rodziny Cencich i zdaniem Aliny 

Kowalczykowej „znał z przedmowy opisany przez Shelleya wizerunek [autorstwa Reniego – przyp. 

JZ]” (Kowalczykowa 1997, s. 168). 
435 Shelley 1907, s. 13. I dalej: „Beatrycze Cenci należała, zdaje się, do tych rzadkich osobistości,  

w których, bez najmniejszego zwalczania się, mieszkają obok siebie energia i łagodność. Wnętrze jej 

było proste i głębokie. Zbrodnie i cierpienia, w których czynny brała udział, są jako maska i płaszcz, 

dane jej przez przypadek z chwilą, gdy weszła na deski tego świata” (Shelley, s. 13).  
436 Zwracają na nią uwagę także Alina Kowaczykowa (zob. Kowalczykowa 1997, s. 167, która 

zresztą zaczyna swój tekst o Cenci Słowackiego tym cytatem) i Mariusz Jochemczyk (zob. Jochemczyk 

2012, s. 135).  
437 Wydano ją w Warszawie, tłumaczem był Jan Kasprowicz – zob. Shelley 1887. 
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obraz przypisywany Reniemu był powszechnie znany, zatem i opinia na temat wyglądu 

Beatrycze. Kojarzyła się w taki sposób, więc przedstawiono ją zgodnie z jej wizerunkiem 

funkcjonującym w ówczesnej ikonosferze.  

Hoffmann na tym drzeworycie staje się zatem w oczach odbiorców „jeszcze bardziej” 

Beatrycze Cenci niż podczas samej inscenizacji, czymś w rodzaju jej „żywego portretu”. 

Fotografia (a następnie drzeworyt) Hoffmann to zatem medium, za pomocą którego zostaje 

ukazany słynny portret Cenci. Innymi słowy, jest to „druga rola” Hoffmann – najpierw zagrała 

Cenci w Krakowie, a potem jej wizerunek stał się „aktorem” grającym portret Beatrycze, który 

ze względu na tradycję postrzegania tej postaci „musiał” się pojawić. Hoffmann staje się więc 

niejako rozdarta pomiędzy własnym wizerunkiem a byciem Beatrycze Cenci.  

Odbiór tego drzeworytu jest warunkowany skojarzeniem z sensacyjnymi 

okolicznościami powstania pierwowzoru – wykonaniem w celi śmierci. Portret Cenci 

domniemanego autorstwa Reniego był bowiem czymś w rodzaju ówczesnej świeckiej 

relikwii438. Warto także zauważyć jeszcze inną reprodukcję tego zdjęcia (il. 18), a właściwie 

jego fotomontaż – zostało ono „oprawione” w ramę, co ma jeszcze bardziej upodabniać je do 

obrazu Reniego439.  

Co ciekawe, choć Słowacki chciał się uwolnić od tej kliszy, czyli Cenci-Reni, to jednak 

była ona wówczas zbyt silna, żeby „Tygodnik Illustrowany” nie skorzystał (z niezłym zresztą 

skutkiem) z okazji. Oczywiście, także z tego powodu, że Beatrycze Cenci nie była tutaj „tylko” 

Włoszką, ale uosabiała w sobie dziewiętnastowieczne wyobrażenie namiętności, zbrodni  

i niewinności.  

Co ciekawe, wizerunek Hoffmann-Cenci przylgnął do aktorki dłużej, co można 

wnioskować nie tylko na podstawie opinii Przybylskiego, ale i materiału wizualnego. 

Dowodem jest namalowana przez Zygmunta Ajdukiewicza paleta ofiarowana aktorce z okazji 

jej jubileuszu, która była zresztą reprodukowana w prasie przy okazji wystawy teatralnej  

                                                      
438 Żeby nie szukać daleko, Shelley – jak zauważa Mariusz Jochemczyk – nie rozstawał się z jego 

kopią podczas swojego włoskiego pobytu (zob. Jochemczyk 2012, s. 135). 
439 Niestety nie jest znane datowanie tego obiektu, obecnie przechowywanego w Bibliotece 

Narodowej w Warszawie (sygnatura: F.46120/I). Zdjęcie to było również reprodukowane w książce 

Słowacki na scenach polskich (zob. Słowacki na scenach 1963, il. 19). 
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w 1902 roku (il. 19)440. Świadczy to o takiej rozpoznawalności zdjęcia Rzewuskiego (ale i roli 

Hoffmann), że mogła stać się ikonicznym wizerunkiem aktorki. 

Jeśli zaś wierzyć tekstowi Szujskiego, krakowskie przedstawienie na podstawie tekstu 

Słowackiego było intepretowane w sposób uniwersalny, czyli jako opowieść o przedziwnej 

naturze ludzkiej uwikłanej w los, zaś dzieje Cencich były tylko pretekstem, czy też budulcem 

dla tego dramatu. Zatem, Beatrycze, a więc i rola Antoniny Hoffmann były mniej włoskie, a 

bardziej ogólnoludzkie. Jednak nie był to tylko jeden wariant opowiadania tej historii. 

 

Cenci, czyli Włosi 

Już niecałe 40 lat później, w 1909 roku, tym razem w Warszawie, oglądano kolejną 

inscenizację, w reżyserii Józefa Śliwickiego. Ówczesny recenzent na łamach czasopisma 

„Świat” podzielał opinie Szujskiego co do trudności tekstu Słowackiego, ale pisał także, co nas 

szczególnie interesuje, o włoskich aspektach tego przedstawienia: „młodego poetę nęcił temat 

grozy, zbrodni i krwi pełen. Nie ma występku, który by nie żył w dziejach rodziny Cencich. 

Pod tym względem rywalizują szczęśliwie z Borgiami, Orsinimi, Colonnami, nie mówiąc  

o innych, znaczących się krwawymi plamami w dziejach Rzymu z XVI wieku oraz innych 

miast i miasteczek włoskich, rządzonych kolejno przez rozszalałe rozpustą, chciwością  

i despotyzmem kliki rodzinne”441. Następnie zauważał, przechodząc już do samej inscenizacji, 

że „nie można piękniej i bardziej stylowo i bardziej po włosku wystawić np. sceny przed 

domem Cencich, albo wspaniałego pochodu ze skazańcami w przedostatniej odsłonie”442. Jak 

więc widzimy, recenzenta najbardziej interesował włoski aspekt przedstawienia (czyli włoska 

historia, typowa dla Italii w tamtym czasie), a związane z nim konkretne chwyty teatralne 

spotkały się z jego uznaniem. Co ważne, tekstowi temu towarzyszyła ilustracja – fotografia 

przedstawiająca właśnie ostatnią scenę (il. 20).  

                                                      
440 O samej wystawie – por. Kędziora 2018a, s. 222-226. Badaczka wspomina tam o pokazaniu 

palety z wizerunkiem Antoniny Hoffmann. 
441 Z teatrów warszawskich 1909, s. 17. Trzeba jednak zaznaczyć, że sam dramat nie do końca się 

podobał naszemu recenzentowi. Autor, zanim przeszedł do chwalenia owego pochodu, pisał tak: „takie 

wielkiego poety poronione dzieło trudno wystawić, trudno oblec w sceniczny kształt, wymagający 

realnych środków. Pod tym względem zrobiono wszystko. Pomysłowość, praca i artystyczne 

zrozumienie, jakiej oprawy dla »Beatrix« potrzeba, nie pozostawiły nic do życzenia. […] [Józef] Śliwicki, 

jako reżyser, przeszedł w tym razie wszelkie oczekiwania” (Z teatrów warszawskich 1909, s. 18). 
442 Z teatrów warszawskich 1909, s. 18. 
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Podobnie jak w przypadku Giocondy warto zwrócić uwagę na dekorację owego 

„bardzo stylowego i bardzo włoskiego” pochodu skazańców. Poza samymi postaciami – 

kobietami z ludu obowiązkowo w strojach podobnych do kostiumów ciociari, gwardią 

papieską w powszechnie znanych strojach oraz mnichami – szczególnie ważne jest tło. 

Widzimy na nim Zamek Św. Anioła (co zrozumiałe – było to miejsce egzekucji Cencich), zaś 

w tle kopułę Bazyliki Św. Piotra. Jeśli przyjrzymy się tej dekoracji, to zauważymy, że powiela 

ona znany motyw, czy też charakterystyczny widok, czyli ujęcie Zamku Św. Anioła po prawej 

stronie, widok na most, a następnie na kopułę Bazyliki Św. Piotra. Jest on znany choćby  

z obrazu Henryka Cieszkowskiego pt. Zamek świętego Anioła w Rzymie (il. 21), czy  

z dziewiętnastowiecznego zdjęcia Gioacchino Altobelli (il. 22), ale i pracy Bernardo Bellotto  

z połowy XVIII wieku (il. 23)443. 

Nie trzeba mnożyć kolejnych przykładów, bo o jego kanoniczości najlepiej zaświadcza 

portret Kazimierza Chłędowskiego pędzla Zygmunta Ajdukiewicza (il. 24) z 1917 roku444. 

Widzimy na nim przywoływanego już badacza włoskiej kultury właśnie na tym tle. Można 

zatem uznać, że było one powszechnie znane, zaś jego ukazanie ewokowało właśnie 

skojarzenie z Rzymem i nie wymagało tłumaczenia.  

Przedstawienie to nie było wyjątkiem w tym czasie. Ze względu na jubileusz 100. 

rocznicy urodzin poety w 1909 roku w różnych teatrach grano jego sztuki, a wśród nich także 

Beatryks Cenci – nie tylko w Warszawie, ale i Krakowie, Łodzi czy Poznaniu445. Można także 

                                                      
443 Obraz Cieszkowskiego to najprawdopodobniej ten sam, który został pokazany w 1890 roku 

warszawskim TZSP pt. Most św. Anioła (zob. Wiercińska 1969, s. 55).  

Dodać można, że w samym archiwum Alinari udało się znaleźć ok. 32 przykładów z tym 

widokiem – zdjęcia, obrazy, pocztówki, zresztą nie tylko z XIX wieku. Por. 

https://www.alinari.it/it/ricerca/immagini?q=Castel+Sant%27Angelo&pageLength=256&paginate_pag

eNum=1 (dostęp: 27 IV 2019). 
444 W drodze wyjątku dopuszczam ten przykład, choć wychodzi on poza zakres chronologiczny 

mojej pracy.  
445 W sumie, w latach 1872-1914, dramat wystawiono w następujących miejscach: Poznań 10 I 

1872 (prapremiera sztuki, zob. Heise 1982, s. 713), a następnie 29 X 1909 (zob. Napiontkowa 1988, s. 720); 

Kraków (Teatr im. Słowackiego) – sztukę grano w sezonach 1906/1907, 1907/1908, 1909/1910, 1912/1913 

(zob. Poskuta-Włodek 1993, s. 270); Łódź – premiera 10 IV 1906 (zob. Napiontkowa 1988, s. 710); 

Warszawa – premiera 30 IV 1909 (zob. Napiontkowa 1988, s. 720). 

W „Tygodniku Illustrowanym” ukazała się jedna fotografia z inscenizacji poznańskiej (1909), 

towarzysząca artykułowi Tadeusza Jaworskiego o teatrze w Poznaniu, przy czym jest to scena 

zbiorowa, która poza włoskimi kostiumami aktorów nie zawiera raczej w sobie nic szczególnie 

interesującego (zob. Jaworski 1909, s. 964). 

 

https://www.alinari.it/it/ricerca/immagini?q=Castel+Sant%27Angelo&pageLength=256&paginate_pageNum=1
https://www.alinari.it/it/ricerca/immagini?q=Castel+Sant%27Angelo&pageLength=256&paginate_pageNum=1


 

149 

 

wspomnieć o krakowskim spektaklu z 1907 roku w reżyserii Ludwika Solskiego, z którego 

zachowały się zdjęcia aktorów oraz dekoracji wykonanych przez Jana Spitziara, przy czym  

(o ile się nie mylę) nie były one reprodukowane w ówczesnej polskiej prasie (il. 25-29)446. 

 

Trzy dzieła, trzy kobiece postaci – wnioski 

Te wszystkie trzy dzieła, czyli Gioconda, Niema z Portici oraz Beatrycze Cenci, a właściwie 

materiały wizualne z nimi związane i reprodukowane w ówczesnej prasie, są różne, jeśli 

chodzi o poziom ich złożoności, czy też sam sposób tworzenia wizerunków Włochów. 

Wychodząc od poczynionych już spostrzeżeń dotyczących „teatralności” czy emocjonalności 

włoskiej historii, które można z łatwością transponować na dzieło operowe, warto zauważyć 

trwanie pewnych idei – co w mniej lub bardziej świadomy sposób poświadczają omawiane 

przeze mnie ilustracje.  

Przede wszystkim myślę tutaj o wprost przejętym schemacie romantycznym. Rzecz 

jasna, w przypadku Słowackiego czy Auberta, czyli twórców romantycznych, zupełnie to nie 

dziwi, ale zastanówmy się, dlaczego akurat Włochy stały się tematem szczególnym? 

Jak pisała Olga Płaszczewska „szczególną sferą, w której wyraźnie dochodził do głosu 

romantyczny italianizm, stanowił teatr. Dla autorów, poszukujących wyrazistych typów 

ludzkich, sytuacji, w których człowiek poddaje się namiętnościom, skomplikowanych intryg, 

spektakularnych rozstrzygnięć losu, Włochy są źródłem wielopoziomowych inspiracji. 

Wydaje się nawet, że romantycy postrzegają Italię jako przestrzeń par exellence teatralną, gdyż 

w pierwszej kolejności widzą ją przez pryzmat Romeo i Julii Szekspira”447.  

                                                      
Tymczasem inscenizacja krakowska okazała się nowatorska, ponieważ „Frycz zastosował 

absolutną nowość na polskim gruncie, znaną już na zachodzie Europy, szczególnie z dokonań twórcy 

wielkiej reformy teatru, Gordona Craiga. W Krakowie nazwano ten eksperyment niezbyt szczęśliwie 

»systemem draperyjnym«. Było to dość proste rozwiązanie. Polegało na rezygnacji z bocznych kulis  

i zastosowaniu wokół sceny stałej ramy z jednobarwnego materiału, podczas całej przedstawienia nie 

zmienianej. Kolor takiej draperii był celowo neutralny, najczęściej czarny. Zmiany dekoracji odbywały 

się tylko na dalszych planach” (Poskuta-Włodek 1993, s. 69). 
446 Zob. Słowacki na scenach 1963. Jedna z nich była reprodukowana w niemieckich czasopiśmie 

„Buhne und Welt” w 1909 jako ilustracja do artykułu Józefa Flascha o teatrze w Polsce (Flasch 1909). 
447 Płaszczewska 2003, s. 216. 
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Nie chodzi tylko o wspólnotę tematyczną, czy też estetyczną, ale korzystanie z tych 

samych źródeł, wzajemnych inspiracji, schematów kompozycyjnych, które przenikają się  

w poszczególnych tekstach, co czasami stanowi wręcz zagadkę nie do rozwikłania448.  

Jak wiemy, już Juliusz Kleiner zauważył, że na układ dramatu Słowackiego miał 

wpływ Angelo, tyran Padwy, czyli dramatyczny pierwowzór Giocondy, przede wszystkim ze 

względu na swoją sensacyjność, a także upodobanie do dramatyczności449.Tekst literacki staje 

się tutaj głównym materiałem. Dramat Hugo służy za schemat dla Słowackiego. W przypadku 

Giocondy jest zaś źródłem dla włoskiego kompozytora, jak zresztą zauważono w ówczesnych 

recenzjach. Co jednak ważne, w żadnym z tych przypadków nie pojawia się tyran z Padwy, 

bo każdy z autorów przerabia włoski temat jak chce, zmieniając mu miejsce akcji czy 

bohaterów.  

Kluczowa jest tutaj bowiem owa sensacyjność, stereotypowo łączona z Włochami, 

która jest głównym spoiwem tych wszystkich tekstów. Przejawia się to także w omawianych 

przez nas materiałach wizualnych, jak np. Gioconda popełniająca samobójstwo na obrazku 

Jankowskiego czy wylatujący w powietrze okręt u Jasińskiego. Można to wszystko określić 

jako „renesansową włoską namiętność”, żeby sparafrazować tytuł artykułu Doroty 

Nadricznej450.  

Co ciekawe, choć skupiamy się tylko na trzech przykładach, to w dużej mierze 

zawierają one w sobie wszystkie wyżej wymienione problemy badawcze. Dodać jeszcze 

można, że pod względem tematyki jest to także cały przekrój historii nowożytnych Włoch. 

Mamy Wenecję, Rzym i Neapol. Widzieliśmy tragedię rodzinną (Beatryks Cenci), zwyczajne 

intrygi polityczne (Gioconda), a nawet bardzo ważne dla Włochów powstanie przeciwko 

Hiszpanom (Niema z Portici). Pojawiał się wybuchający Wezuwiusz i weneckie regaty. 

                                                      
448 O tym problemie wspomniała Alina Kowalczykowa, kiedy rozstrzygała, czy Słowacki znał 

Rodzinę Cencich czy nie, co na przełomie XIX i XX wieku nie było aż tak oczywiste (zob. Kowalczykowa 

1997, s. 168). Zresztą cała analiza Kleinera zasadniczo opierała się na badaniu możliwych podobieństw 

pomiędzy przeróżnymi tekstami romantycznymi (por. Kleiner 1925, s. 279-291).  

Na marginesie, Shelley w swojej przedmowie napisał: „jedna z idei tej mowy zrodziła się pod 

wpływem przewzniosłego ustępu w »El Purgatorio de San Patricio« u Calderona; jedyny plagiat, 

którego się w całym utworze dopuściłem świadomie” (Shelley 1907, s. 12, przypis, podkr. – JZ). 
449 Kleiner 1925, s. 283-284. Por. też Płaszczewska 2003, s. 219. Jak jednak było widać, 

podobieństwa do dramatu Hugo widział również Józef Szujski. 
450 Nadriczna 2006. Badaczka pisała o „renesansowym obraz namiętności w Kronikach włoskich 

Stendhala” 
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Bohaterami byli arystokraci, przedstawiciele ludu, rybacy, śpiewacy, księża, malarze, 

tragicznie zakochani mężczyźni i kobiety. Cały ten pochód oglądali (nie tylko na zdjęciach  

i rysunkach w gazetach) warszawscy i krakowscy widzowie. Można wręcz powiedzieć, że 

nowożytne dzieje Włoch zawierają w sobie wszystko, czego potrzebuje dobre 

dziewiętnastowieczne dzieło sztuki. Warto tutaj zauważyć, że korzystają  

z niego przeróżne ówczesne formy artystyczne (opera, literatura, malarstwo czy teatr), przy 

czym zawsze wychodzą od tego samego romantycznego schematu.  

Temat ten można potraktować jako uniwersalny (wtedy mamy, np. francuską operę na 

włoski temat graną w Warszawie, ale i włoską historię opisywaną przez Brytyjczyka czy 

Francuza, a potem opisaną przez polskiego romantyka), ale też jako zbiór przykrych 

stereotypów (co było widać w niektórych recenzjach, gdy złośliwie postrzegano niektóre 

elementy Giocondy). Dodać też można opinię Mieczysława Brahmera, który pisał tak: 

„spiskowcy i powstańcy krążą w powieściach, przewijają się raz po raz na scenie” […] Le 

prisonier vénetien ou le fils geôlier [Więzień wenecki albo syn-dozorca], połączona z produkcjami 

muzycznymi i tańcami sztuka Ducange’a (1819) […] zużywszy wszystkie nieodzowne  

i przewidziane atrakcje, jak barkarolę, balet i gondolę, sylwetkę spowitej w czarny płaszcz 

postaci i truciznę podaną w winie, kończy triumfem zbuntowanych przeciw radzie trzech, 

apoteozą wolności i powstańców, których sprawę uznał za własną sam doża”451. 

Jak się więc okazuje, wizerunek Włochów, jako namiętnych intrygantów uwikłanych  

w morderstwa i polityczne spiski, pozostaje istotnym (choć nie jedynym) wątkiem w polskiej 

ikonosferze w tym czasie. Problematyka ta jest o wiele bardziej złożona. Nie zmienia to jednak 

faktu, że właśnie w romantycznym dramacie możemy znaleźć prymarne źródło owej 

„teatralności” Włochów, czy też traktowanie ich historii, scenerii w której żyją, jako idealnego 

budulca do sensacyjnej historii.  

W tym miejscu warto zaznaczyć pewnego rodzaju odrębność Beatryks Cenci. Olga 

Płaszczewska, która traktuje dramat Słowackiego jako przestrzeń italianizmu (nie tylko ze 

względu na miejsce akcji), pisze, że „w konstrukcji postaci Słowacki odwołuje się do 

                                                      
451 Brahmer 2015, s. 218-219 
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stereotypowych w XIX wieku wyobrażeń na temat społeczeństwa włoskiego z przełomu 

szesnastego i siedemnastego stulecia i poddaje je twórczej transformacji”452. 

Jest to o tyle ważne, że Słowacki przedstawia włoskie motywy, czy też charaktery  

w nieoczywisty sposób. Jak bowiem wiemy, jego sztuka była często odczytywana w bardzo 

uniwersalnym kluczu, zwłaszcza gdy intepretowano postać samej Beatrycze. Innymi słowy, 

nie był to do końca dramat o Włochach, ale raczej „za pomocą” Włoch i Włochów. Słowacki 

wykorzystywał związane z nimi stereotypy, żeby kodować określone skojarzenia czy 

postawy.  

W dużej mierze owa włoskość pojawiała się w mniejszym lub większym stopniu 

dopiero na scenie, w zależności od inscenizacji. Uwagę mogła zwracać tylko główna bohaterka 

i jej miłość uwikłana w śmierć przez zły los, ale i „włoski pochód” na tle Zamku Św. Anioła. 

Innymi słowy, to dopiero na scenie (choć był to dramat raczej niesceniczny), w kostiumach  

i dekoracjach widać to, co w tekście może nam lekko umyka. Innymi słowy, dopiero 

unaocznienie, uwizualenienie tekstu za pomocą praktyk teatralnych, pozwala odkryć włoski 

kontekst, który jest zawarty w dramacie.  

Warto także zauważyć, że schemat ten – pomimo zmieniających się prądów 

intelektualnych – trwa. Zwróćmy uwagę, że choć w latach 70. czy 80. XIX wieku w Warszawie 

raczej już nie wielbiono aż tak romantyków jak kilka dekad wcześniej, to grano dalej ich opery, 

które były zresztą interpretowane w kluczu romantycznym. Oczywiście, w przypadku 

Słowackiego możemy tłumaczyć to jego jubileuszem z 1909 roku (czy też, rzecz jasna, Młodą 

Polską), to chciałbym jednak podkreślić tutaj trwałość pewnych postaw estetycznych. Jak więc 

widać, do słusznych spostrzeżeń Płaszczewskiej warto dodać właśnie to, że są to rzeczy 

bardziej zakorzenione, trwalsze, niż się wydaje.  

Najważniejszym czynnikiem był więc obieg literacki, a raczej grupa dzieł (polskich  

i zagranicznych), które tworzyły krąg lekturowy znany ówczesnym Polakom oraz rzutowały 

na takie, a nie inne postrzeganie Włochów. To jest zasadniczo jasne, przy czym szczególnie 

ciekawym wątkiem wydaje się cyrkulacja obrazów.  

 

                                                      
452 Płaszczewska 2003, s. 242. Dalej badaczka bazuje na przykładzie motywu „zdeprawowanego 

księdza”, czyli oczywiście Pietro Negriego. 
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Trzy dzieła, trzy kobiece postaci – wnioski (2), czyli Antonina 

Hoffmann vs. Beatryks Cenci raz jeszcze 

Właśnie z punktu widzenia badań nad ikonosferą mamy do czynienia wręcz  

z modelową sytuacją, gdy przenikają się obrazy Włochów – literackie, widziane w operze na 

konkretnym przedstawieniu, wywołujące skojarzenia z nimi na podstawie mniej lub bardziej 

uświadomionych klisz wizualnych. Rzecz jasna, nie tylko czerpały one z konkretnych 

konotacji związanych z Włochami, ale w dużej mierze je reprodukowały. Tak to wygląda  

w dwóch pierwszych przypadkach. 

Trzeci, czyli Beatryks Cenci, jest tutaj szczególny. Słowacki nie tylko twórczo nawiązuje 

do schematów romantycznych i wypracowanych wcześniej skojarzeń związanych z historią 

Cencich, żeby przedstawić ich tragiczne uwikłanie, ale w samym swoim tekście używa 

„obrazu jako argumentu”453.  

Przede wszystkim, Słowacki korzysta z faktu, że Beatrycze, wraz z historią  

o malowaniu jej portretu przez Reniego, jest wręcz „typem ikonograficznym”, który jest 

powszechnie znany, więc nie wymaga tłumaczenia, a nawet przywoływania. Innymi słowy, 

jest na tyle silnie zakorzeniony w ikonosferze, że nie ma potrzeby o nim mówić, żeby się 

unaocznił. 

Następnie, jak wiemy, Słowacki nie opisuje samej egzekucji, ani też – powtórzmy – 

historii powstawania portretu Beatrycze, a także zamordowania ojca454. Być może wziął sobie 

do serca opinię Shelleya, który pisał, że „historia Cencich jest zaprawdę przestraszliwa  

i przepotworna: pokazanie jej na scenie w całej jej nagości byłoby nie do zniesienia. Ktokolwiek 

pragnie przedmiot ten opracować, musi to uczynić w ten sposób, ażeby podniecić okropności 

idealne, a obniżyć rzeczywiste, tak, aby prawda, zawarta w tych burzliwych namiętnościach  

i strachach, złagodziła ból rozważania zepsucia ich źródła, moralnego rozkładu. Nie należy 

też czynić usiłowań, aby z opracowaniem tego przedmiotu łączyć tak zwany cel moralny”455.  

                                                      
453 Posługuję się tutaj tytułem artykułu Obraz jako argument w humanistyce Mai Starakiewicz 

(Starakiewicz 2017). 
454 O samym motywie śmierci na scenie u Słowackiego pisała Elżbieta Kiślak, zwracając uwagę 

właśnie na jej nieobecność i niedosłowność w Beatryks Cenci (por. Kiślak 2006, s. 160-169). 
455 Shelley 1907, s. 9. 
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Tak więc Słowacki zrobił – podniecił okropności idealne, a obniżył rzeczywiste,  

a uczynił to za pomocą dwóch obrazów… Beatrycze Cenci. Przypomnijmy, że są to: obraz 

wykonany przez Gianiego oraz dzieło Negriego. Co ciekawe, ich powstawanie jest ściśle 

związane z tokiem historii, są czymś w rodzaju katalizatorów wydarzeń w sztuce lub zmiany 

biegu jej akcji. Zostały one zresztą przedstawione przez Władysława Pawliszaka  

i umieszczone w wydaniu Beatryks Cenci z 1909 roku456 (il. 30-31).  

Nie będę się jednak zajmował tymi ilustracjami, ale owymi obrazami w tekście 

dramatu, Zauważmy, co je różni. Mamy obraz Gianiego namalowany „z wyobrażenia” 

(ukazany przez Furie) vs. obraz „realistyczny”, wręcz „dokumentacyjny”, wykonany na bazie 

tego, co Negri zobaczył na własne oczy. Obraz Gianiego to zapis jego fascynacji, która 

doprowadzi go do miłości Beatrycze, zaś dzieło Negriego to właściwie jego wizualna zemsta 

na niej i jej rodzinie. Giani maluje, żeby wyrazić to, co zobaczył, zaś Negri, żeby obraz mówił 

za niego457.  

Malarzy różni także sam stosunek do powstawania dzieła. Giani robi to  

z uwielbieniem, pełen natchnienia, zwraca uwagę na wewnętrze światło, które bije  

z pierwowzoru. Tymczasem Negri robi to pod przymusem, nocą, gdyż Orsini uważa, że 

samemu słowu oskarżyciela nikt nie będzie wierzyć. W dodatku w czasie pracy zwyczajnie 

boi się, nie tylko samego procesu malowania – scena, którą przedstawia, napawa go trwogą.  

Dla obrazu Gianiego kluczowy cytat u Słowackiego brzmi tak: 

„To rzecz nadludzka… O! piękna piekielnie 

Była ta głowa, co jest dziwniejsza, 

Że tak piekielna rzecz, jak przezroczysta 

Anielskim światłem urna, miała dla mnie, 

Uśmiech… i litość… O! nic nie mów do mnie, 

                                                      
456 Pawliszak bywał ilustratorem książek, ale, co ciekawe, zdaniem Joanny Białynickiej-Biruli 

„najwięcej ilustracji wykonał do utworów Juliusza Słowackiego” (Białynicka-Birula 1998, s. 468). Były 

to Balladyna, Beniowski (scena Posłowie przed chanem), Mindowie, Książę niezłomny i Ojciec zadżumionych, 

część z nich była reprodukowana w ówczesnej prasie, przede wszystkim w „Wędrowcu” w latach 1902-

1905 (zob. Białynicka-Birula 1998, s. 468). Tak jednak się nie stało w przypadku ilustracji do Beatryks 

Cenci – por. Grajewski 1972, s. 201-202. 
457 Zdaniem Kleinera, który powołuje się na wcześniejsze spostrzeżenia Edwarda Porębowicza, 

na pomysł „obraz jako dowód winy” Słowacki mógł wpaść pod wpływem francuskiej sztuki Guido Reni 

ou les artistes autorstwa Béraud i Boully’ego (Kleiner 1925, s. 285).  
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Aż to, czego jest pamięć moja pełna, 

Przeleję w płótno… i od znikomego 

Gaśnienia myśli obronię…”458 

Monolog Pietra Negriego podczas malowania obrazu brzmi zaś następująco: 

„A więc do pędzla! – kończmy dzieło piekła. 

Ta lampa płonie blado, niespokojnie, 

A obrzydliwy gość, nietoperz szary, 

W powietrzu kreśli koła tajemnicze 

[…] 

Do pędzla! do pędzla!... 

Nie mogę.... jakaś nadzwyczajna trwoga 

Mrozi mi w żyłach krew. Ten obraz straszny, 

Wystawiający człowieka zarżnięcie, 

Strasznym jest w nocy towarzyszem. Wszystkie 

Osoby, oprócz trupa, poruszone 

Lampy miganiem, żyją, drżą i szepczą 

Straszne wyrazy”459. 

Obrazy te pokazują też to, czego nie widzimy w sztuce – dzieło Gianiego jest bowiem 

zapowiedzią losu Beatrycze (jej dekapitacji), zaś obraz Negriego dokumentuje ich historię, 

czyli morderstwo ojca. Proroctwo i świadectwo.  

 Co je łączy? Są „potężnymi wizerunkami”, żeby przywołać cytowanego już Davida 

Freedberga, ponieważ ich wizualna moc działa na ludzi. Jeden z nich zmienia całkowicie życie 

Gianiego, drugi (a właściwie reakcja na niego) staje się niepodważalnym argumentem 

sądowym, który przemawia mocniej niż mógłby to zrobić świadek – jego autor. Łączy je 

obsesja tworzenia, a także założenie, że „obraz to pamięć”. Giani maluje, bo nie chce 

zapomnieć wizerunku Beatrycze, zaś Negri wie, że dzięki niemu Cenci nie zapomną tego, co 

zrobili. Co najważniejsze – główną bohaterką każdego z nich jest Beatrycze. 

Jako malarze są także postaciami kontrastowymi, choć są braćmi i obydwaj kochają 

Beatrycze. Mamy młodego, pięknego i szlachetnego młodzieńca, prawdziwego malarza 

                                                      
458 Słowacki 1909, s. 146 (akt I, scena IX). 
459 Słowacki 1909, s. 202 (akt IV, scena II). 



 

156 

 

(żyjącego i tworzącego zresztą w klasztorze, motyw wręcz nazareński) vs. odrażającą fizycznie 

i moralnie postać, niegdyś zajmującą się malarstwem, a teraz – księdza o podejrzanej 

konduicie. 

Dlatego też rola wizerunku Beatrycze jest u Słowackiego szczególna. Jego interpretacja 

tej historii to usunięcie z niej kliszy Reni-Cenci, ale i umieszczenie jej portretu jako clue całości. 

Obraz ten to wręcz wizerunek Meduzy (nie tylko ze względu na odciętą głowę trzymaną przez 

Furie), gdyż niesie ze sobą śmierć460. To ona „oślepia” Gianiego swoją fatalną miłością, zaś jej 

obecność na obrazie Negriego sprowadza na całą jej rodzinę wyrok śmierci. Mamy zatem 

obraz przeklęty, obraz, na który trzeba uważać, choć wszyscy się nim zachwycają. Obraz-

wizerunek niewinności, który przynosi patrzącemu zgubę461. 

W ten sposób Słowacki odnosi się do obrazu Reniego, do jego zakorzenionej obecności  

w ówczesnej ikonosferze, choć ani razu o nim nie pisze. Tak więc obraz Beatrycze, pozornie 

nieobecny w dramacie, staje się jego głównym bohaterem, zagadką, punktem odniesienia, 

pomimo tego, że nikt go nie przywołuje. W takim układzie interpretacyjnym otwartym 

pytaniem pozostaje stosunek Słowackiego do Beatrycze. Być może jest to zagadka nie do 

rozstrzygnięcia, podobnie jak w przypadku Gianiego – nigdy nie ujrzał ściętej głowy 

Beatrycze, pozostaje ona tylko jako obraz, który zresztą sam namalował, bo nie mógł się od 

niego uwolnić.  

                                                      
460 Motyw ten zauważyła Elżbieta Wesołowska, wprost zestawiając Beatrycze z Meduzą, 

dodając, że Meduza była postacią piękną, ale było to piękno przeklęte, fatalne. Co więcej, sam motyw 

węża, nieodłącznie kojarzonego z Meduzą, kilkakrotnie pojawia się w tekście dramatu, jako np. 

określenie na Beatrycze „wąż kąsający” (por. Wesołowska 2006, s. 308-309). Warto także zaznaczyć, że 

cała interpretacja Wesołowskiej opiera się na zestawieniu ze sobą tekstu dramatu wraz z licznymi 

wątkami i motywami zaczerpniętymi z literatury antycznej.  
461 Nie jest to do końca wina Beatrycze, raczej fatalność losu. Jak zauważa Mariusz Jochemczyk,  

w tekście dramatu jest ona zasadniczo pozbawiona sprawczości, co zostaje poświadczone poprzez 

historię jej wizerunku: „unieruchomiona w emblematycznym ujęciu postać gubi swój osobniczy 

wyróżnik i zatraca indywidualny charakter. Staje się literacko stematyzowaną »kliszą«, częścią 

alegorycznie zakodowanego przekazu. Tężeje w spetryfikowanej formie” (Jochemczyk 2012, s. 148). 

Dodać można, co także odnotowuje Jochemczyk, w jaki sposób kończy się historia głowy 

Beatrycze Cenci. Otóż, jak pisze Jarosław Mikołajewski: „z woli Béatrice, jej głowa złożona została pod 

bezimienną tablicą, pod ołtarzem kościoła San Pietro in Montorio, nad którym wisiało wówczas 

Przemienienie Rafaela, na górze Janikulum, tuż obok miejsca ukrzyżowania świętego Piotra. Nie 

znajdziesz tam już, wędrowcze, tablicy, nie znajdziesz też chyba głowy, ponieważ, jeśli wierzyć relacji 

naocznego świadka profanacji, malarza Camucciniego, w 1798 roku francuski żołnierz skradł ją razem 

ze srebrną tacą, na której była 

złożona, i poszedł sobie, podrzucając ją beztrosko jak piłkę” (Mikołajewski 2011, s. 140).  
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Portret Antoniny Hoffmann jest na pewno czymś więcej niż stylizacją na konkretnie 

istniejący obraz (wówczas przypisywany Reniemiu) – staje się raczej „zastępczym” 

wizerunkiem Beatrycze, który tak bardzo chcieli oglądać widzowie i czytelnicy. A kim jest 

zatem ta Włoszka, podziwiana w ówczesnej prasie? Zapewne ucieleśnieniem wizerunku 

wywołującego fatalną i sensacyjną namiętność, na którym Słowacki zbudował swoją tragedię, 

ale którego celowo nigdy nie przedstawił.  

 

 

VIII. (Jubileuszowy) wizerunek i śmierć włoskiego mistrza 

 

„»Włochy – to kraj sztuki. Włosi – to artyści« – słyszymy nieraz. Skąd jednak powstało 

to pojęcie, dlaczego ludzie tak sądzą, nie każdy wie dokładnie, chociaż za innymi powtarza. 

Dla tych więc, którzy chcieliby nie tylko powtarzać cudze zdanie, ale i wiedzieć coś więcej, 

zamieszczamy kilka słów o tym, jak to we Włoszech rozwinęły się sztuki piękne, a zwłaszcza 

malarstwo i rzeźba”462.  

Tak pisała Maria Gerson-Dąbrowska w swojej książce Wielcy artyści. Ich życie i dzieła, 

wydanej w 1911 roku, omawiając problem, który jest chyba niezmienny co najmniej od czasów 

renesansu – postrzeganie Włoch jako miejsca specjalnego dla rozwoju sztuki463. Jak wiemy,  

w XIX wieku (ale nie tylko wtedy) podziwiano zabytki i dzieł sztuki Italii, a następnie dawano 

temu upust w relacjach z podróży. Była to integralna część tego gatunku. Uczynił tak 

                                                      
462 Gerson-Dąbrowska 1911, s. 1. Dalej autorka, zgodnie z zapowiedzią, omawia  

w fabularyzującym stylu sylwetki poszczególnych włoskich artystów (s. 1-78). Konkluzja zaś jest nieco 

przykra:  

„od czasu Canovy, to od 100 blisko lat, już się we Włoszech nie zjawił artysta, który by się 

wsławił na świat cały. Niemało mają oni artystów nowych; wystawy, galerie, cmentarze przepełnione 

są ich dziełami, często bardzo ładnymi nawet, ale wszystko to nie to, co stworzyło Odrodzenie. 

Ale czekajmy. Włochy to ojczyzna artystów, może jeszcze przyjdzie dla nich kiedy drugie 

Odrodzenie” (Gerson-Dąbrowska 1911, s. 78). 
463 Jak pisała Olga Płaszczewska: „w oczach odbiorców Italia od wieków cieszy się opinią 

kolebki kultury i sztuki, cenione są zwłaszcza dzieła powstałe w okresach jej świetności, a więc epoce 

odrodzenia i baroku” (Płaszczewska 2003, s. 312). Dalej stwierdza, że typowa relacja romantycznego 

podróżnika „staje się detalicznym opisem napotkanych dzieł sztuki, prezentacją dziejów odwiedzanych 

miast i regionów, katalogiem zabytków” (s. 313). Dodać można, że uwagi badaczki odnoszą się do 

podróżników romantycznych, ale bez wątpienia możemy je zastosować do epok późniejszych. 
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przywoływany na początku tej pracy Jan Stanisław Mieroszewski, zaś Józef Ignacy 

Kraszewski pojechał do Włoch m.in. po to, żeby zbierać materiały do historii sztuki włoskiej, 

którą miał zamiar napisać. 

Nas jednak nie będą interesować opisy włoskich dzieł sztuki, a także ich recepcja  

w polskim malarstwie i piśmiennictwie w tym czasie, podobnie jak problem 

dziwiętnastowiecznych poglądów estetycznych, którym patronowali włoscy artyści464. 

Chodzi nam o wątek pokazujący postrzeganie samych Włochów, czyli postać i wizerunek 

samego artysty w polskiej ikonosferze.  

W roku 1977, Maria Poprzęcka w tekście pt. Wizerunek mistrza, zwracając uwagę na 

romantyczny rodowód „powieści o artyście”, pisała: „obrazy, o których będzie mowa, 

odwołują się do postaci historycznych, do artystów sławnych i znanych, do wielkich mistrzów 

dawnych. Są jakby malowaną biografiką artystyczną. Inne też, niż koleje powieści o artyście, 

były dzieje tego tematycznego gatunku”465. Badaczka omówiła szereg obrazów 

przedstawiających również mistrzów włoskiego renesansu malowanych przez 

                                                      
464 Najważniejsze pracą na ten temat jest cytowana już książka Urszuli Kowalczuk, która 

dotyczyła, przypomnijmy, pisarzy polskich drugiej połowy XIX wieku wobec kultury renesansu 

(Kowalczuk 2011a). Warto także wspomnieć o rozdziale pt. Hogarth – flamandyzm – Rafael w książce 

Waldemara Okonia (Okoń 1992, s. 187-216, a zwłaszcza 203-216). Ponadto, zagadnienie ogólnego 

postrzegania renesansu poruszano także w kilku artykułach opublikowanych w tomie Recepcja 

renesansu w XIX i XX wieku – zob. Lewicka-Morawska 2003, Nowakowska 2003, Kasperowicz 2003, 

Kudelska 2003, Waligórska 2003, Zgórniak 2003.  

Na marginesie można zauważyć, że wątek ten, czyli całościowe opracowanie ówczesnego 

postrzegania sztuki włoskiej w polskim piśmiennictwie, pomimo kilku prac na ten temat (przede 

wszystkim Kowalczuk 2011a) to temat na osobną pracę. 

Samym postrzeganiem renesansu (a dokładnie renesansyzmem) w konkretnych dzieł sztuki 

polskiej pochodzących z II poł. XIX w. będę zajmował się zaś w dalszym ciągu pracy. 

Jeszcze innym problemem, który również pomijam, jest sprawa kopii włoskich mistrzów, 

będących w ówczesnym obiegu wystawienniczym. Np. Janina Wiercińska notuje, że w Warszawie  

w roku 1868 Józef Buchbinder pokazał kopie z Muzeum Watykańskiego (Wiercińska 1869, s. 42), zaś  

w 1910 wystawiono kopie włoskich mistrzów (np. Boticcellego czy Rafaela) autorstwa Feliksa 

Jasińskiego (s. 134-135). Problem kopii jako elementu postrzegania twórczości danego mistrza porusza 

np. Alina Kowalczykowa w kontekście Rafaela i polskich romantyków (Kowalczykowa 1982, s. 200-

203).  
465 Poprzęcka 1977, s. 167. Tytuł tej części mojej pracy jest oczywiście nawiązaniem do artykułu 

Poprzęckiej. Warto zaznaczyć, że badaczka w swoim artykule korzystała z wcześniejszych prac Francisa 

Haskella, który zaprezentował szeroki wybór obrazów z wizerunkami dawnych malarzy (nie tylko 

Włochów) malowanych w XIX wieku (por. Haskell 1971).  
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dziewiętnastowiecznych – kluczem wyboru były dzieła pokazywane na paryskim salonie  

w I poł. XIX wieku.  

Ważne były także komentarze zawarte w livrets gdyż „obszerne eksplikacje, jakimi 

opatrzono je w salonowych katalogach, pozwalają na odtworzenie biograficznych formuł  

i potocznych wyobrażeń, takiego wizerunku dawnego mistrza, jakim go widzieli  

i przedstawiali romantyczni wielcy i mali mistrzowie”466. Co nas szczególnie interesuje, to 

podziały tematyczne w ramach tego gatunku, a także zauważenie, że Rafael był 

najprawdopodobniej rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę obrazów mu poświęconych467. 

Dodać zaś można, że problematyka ta była omawiana już wcześniej, np. Jan Białostocki 

zestawiał Rafaela i Dürera jako dwa typy (a właściwie dwa symbole ideałów artystycznych 

romantyzmu)468. Ten sam autor zajmował się także wizerunkiem Buonarottiego w swoim eseju 

pt. Michał Anioł po czterystu latach469. Maria Nitka obszernie omówiła wizerunek malarza  

w papieskim Rzymie, zajmując się również problematyką recepcji dzieł poszczególnych 

mistrzów renesansu w I poł. XIX wieku470, zaś katalog wystawy pt. Im Tempel der Kunst. Die 

Künstlermythen der Deutschen (Berlin 2008) przyniósł także kilka nowych spojrzeń na to 

zagadnienie471.  

Oznacza to, że dysponujemy sporą liczbą przykładów dziewiętnastowiecznych 

obrazów, których bohaterami są włoscy artyści, zaś badawcza refleksja na ten temat jest 

ugruntowana472. Jak się jednak okazuje, wizualny materiał z polskiej ikonosfery lat 1861-1914, 

który udało się znaleźć, prezentuje się raczej skromnie. Być może było to spowodowane tym, 

                                                      
466 Poprzęcka 1977, s. 168. 
467 „Trzy grupy tematyczne: dzieciństwo i młodość, dojrzałość przynosząca uznanie i przyjaźń 

władców, wreszcie śmierć – wyczerpują w zasadzie repertuar przedstawień obrazujących bieg życia 

artysty. Pozostałe wiążą się już z twórczością i dziełem, ukazując niejako przyczyny tego niezwykłego 

statusu, którego świadectwem są doczesne i pośmiertne hołdy” (Poprzęcka 1977, s. 182 i 184).  

O znacznej liczbie wizerunków poświęconych Rafaelowi – s. 209. 
468 Białostocki 1987a. 
469 Białostocki 1966. 
470 Nitka 2014, s. 375-411 oraz wcześniej – s. 107-120.  
471 Zwłaszcza artykuły: Maaz 2008 i Wippermann 2008. Można także odnotować katalog  

z Florencji z 1984 roku, gdzie zaprezentowano wybór dzieł, przede wszystkim włoskich 

dziwiętnastowiecznych malarzy, którzy przedstawiali Urbinatę (zob. Rafaello 1984). 
472 Pomijam tutaj, z oczywistych względów, omówienie stanu badań dotyczącego literackich 

obrazów artystów w tym czasie – wybrane prace będę referował na bieżąco. 
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że w epoce wcześniejszej, czyli w romantyzmie, nastąpił wręcz skokowy przyrost tych prac, 

zaś później ta tematyka nie wydawała się już aż tak interesująca473. 

Omawiane tutaj przykłady to właściwie wszystko, co udało się znaleźć w toku 

gromadzenia materiału. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne badania (zwłaszcza nad polską 

prasą w tamtym okresie) przyniosą kolejne odkrycia.  

W 1871 roku czasopismo „Opiekun Domowy” opublikowało drzeworyt 

przedstawiający Rafaela i Michała Anioła, który towarzyszył artykułowi K. Milkuszyca  

(il. 32)474. Autor przedstawił w nim sylwetki artystów, a także omówił ich twórczość, 

zaczynając od następującej uwagi: „wiek XVI dopiero, który Włosi wiekiem złotym zowią, 

nawraca myśl ludzką do zapomnianego, a raczej wzgardzonego klasycyzmu. […] wytwarza 

się sztuka nowoczesna. Niełatwo było za dosyć uczynić jej wymaganiom i potrzeba było całej 

siły geniuszu, by podołać mogła wszystkim warunkom, jakie nowe pojęcia stawiały. Pod 

dłutem wszakże i pędzlem dwóch znakomitych mężów, których treściwe życiorysy tu 

podajemy, nikną wszelkie trudności, i sztuka występuje w całym swoim blasku”475. 

 Na ilustracji nieznanego autora widzimy zaś portrety-popiersia tych dwóch artystów, 

będące przetworzeniem ich znanych portretów, czyli Michała Anioła autorstwa 

(najprawdopodobniej) Daniela da Volterra (il. 33) oraz obrazu Autoportret Rafaela (il. 34). 

Uzupełniają je atrybuty, które mają symbolizować to, czym zajmowali się ci mistrzowie 

renesansu – kapitel kolumny, węgielnicę, ekierkę i linijkę (Michał Anioł – architektura) oraz 

paletę z pędzlami (obydwaj). Całość została przybrana liśćmi laurowymi.  

Układ taki – czyli artykuł na temat twórczości oraz ewentualnie drzeworyt, bardzo 

często anonimowy, będący z reguły przetworzeniem tych dwóch renesansowych obrazów – 

jak dalej się przekonamy, to zasadniczo główny sposób funkcjonowania wizerunku tych 

dwóch artystów w polskiej ikonosferze w tamtym czasie. 

 

 

 

                                                      
473 Poprzęcka 1977, s. 198-199, Białostocki 1987a, s. 179. 
474 Milkuszyc 1871. Nie udało się rozszyfrować inicjału imienia. 
475 Milkuszyc 1871, s. 193. 
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Fornarina i Rafael Santi 

W roku 1883 roku przypadała czterechsetna rocznica urodzin Rafaela Santiego. Z tej 

okazji w ówczesnej polskiej (i nie tylko) prasie ilustrowanej zamieszczano różnego rodzaju 

wspomnienia poświęcona artyście. Np. w „Tygodniku Illustrowanym” znajdziemy tableau 

przedstawiające dzieła Rafaela (m.in. malowidła w Stanzach Watykańskich, wizerunki 

Madonn) oraz portret artysty wraz z okolicznościowymi napisami (il. 35). Autor tej pracy nie 

jest znany. Symptomatyczny jest układ tego tableau – wybór prac Rafaela, które zostały uznane 

za najważniejsze, a do tego jego portret (a właściwie kopia jego Autoportretu z Uffizi). Co warte 

odnotowania – sama postać Rafaela nie jest szczególnie widoczna, zaś w kompozycji dominują 

reprodukcje jego dzieł.  

Oczywiście „Tygodnik Illustrowany” opublikował w tym samym numerze artykuł  

pt. Rafael Santi z Urbino. Studyum artystyczne, gdzie przedstawiono życiorys artysty, a także 

zarys jego twórczości476. Co ciekawe, autor starał się spojrzeć na Rafaela i jego znaczenie dla 

sztuki także przez pryzmat dziewiętnastowiecznej sztuki.  

W pierwszych akapitach czytamy: „jedne po drugich toczą się stulecia, coraz nowe 

pojęcia o pięknie przychodzą nam na fali czasu. Horyzont estetyczny staje się coraz szerszy,  

a krytyka, z dniem każdym gruntowniejsza i wszechstronniejsza, obala dawne bożyszcza. Nie 

można wątpić, że wiek nasz, wiek badawczy i sceptyczny, inaczej zapatruje się na dzieła 

sztuki, aniżeli wiek XVI, owa młodociana epoka Odrodzenia, pełna wiary, zapału i rycerskiej 

nieustraszoności. Modła plastycznego piękna w innych formach także wciela się pod 

surowym, wilgotnym niebem północy, aniżeli w rozkosznej, lubieżnej Italii.  

Jeżeli jednak, mimo tych różnic czasu i miejsca, mimo rozwoju cywilizacji, Rafael ciągle 

uważany jest albo za najpierwszego, albo za jednego z najpierwszych malarzy, jakich świat 

kiedykolwiek posiadał, musi to wypływać z wewnętrznej dzieł jego wartości. Pomiędzy 

pojęciem, jakie sobie w duszy naszej tworzymy o pięknie, a sposobem w jaki piękno to 

pędzlem swoim Rafael uzmysłowił, istnieje bez najmniejszej wątpliwości nierozerwana 

                                                      
476 Rafael Santi z Urbino 1883. Autor podpisał się jako „P.K.A.” – nie udało się rozszyfrować tego 

inicjału. Dokończenie tego artykułu zostało opublikowane w kolejnym numerze. 
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spójnia i ten typ pierwiastkowy, zasadniczy, niezmienny urąga zmiennym i przejściowym 

nastrojom tej lub owej chwili. W tym jest niezaprzeczone geniuszu jego świadectwo”477.  

W tym oraz kolejnym numerze reprodukowano dzieła Santiego – Widzenie Ezechiela  

(nr 12, s. 184, objaśnienie na s. 191), Transfiguracja (Przemienienie Pańskie) (nr 12, s. 185, 

objaśnienie na s. 191), Madonna z rybą (nr 13, s. 200), a na sam koniec tego cyklu widok Urbino  

z informacją, że jest to miejsce urodzin Rafaela (nr 13, s. 208). Trzy tygodnie później  

w „Tygodniku Illustrowanym” natrafiamy na notkę, w której redakcja przedstawiła 

komentarz na temat obchodów tego jubileuszu, pisząc o tym, że liczne czasopisma europejskie 

zamieściły reprodukcje dzieł Santiego.  

Czytamy: „w uczczeniu Rafaela łączą się wszystkie narody. […] Prawie wszędzie 

Madonna Sykstyńska powtarza się w mniej lub więcej udanych kopiach, dalej klasycznie piękna 

Szkoła ateńska, Madonna »della sedia« i »z rybą«. Ilustracja lipska, prócz tego, pomieściła na 

pierwszej stronie kopię portretu wielkiego malarza, wykonanego jego własną ręką. Serdecznie 

żałujemy, że się nam nie udało z kopii tego portretu skorzystać, ale pocieszamy się tym, żeśmy 

w uczczeniu Rafaela nie byli wcale ostatni i… najubożsi”478.  

Informacja ta jest nie tylko wyjaśnieniem, które tłumaczy sposób kompozycji 

omawianej ilustracji, ale można uznać ją za probierz ówczesnego stosunku do Rafaela. Jego 

dzieła były znane, przypominane, omawiane, jubileusz został odpowiednio uczczony, ale on 

sam, jako postać, nie był bohaterem polskiej ikonosfery479.  

Na tym tle rysuje się ciekawy przypadek, jakim jest obraz Franciszka Krudowskiego 

pt. Pierwsze spotkanie Rafaela z Fornariną, pokazany na wystawie w Warszawie w 1880 roku  

(il. 36)480. Jak wspomniałem, to najprawdopodobniej jedyna tego typu scena w polskiej 

ikonosferze tego czasu. W recenzji tego obrazu czytamy: „treść prosta, skromna, jakby  

                                                      
477 Rafael Santi z Urbino 1883, s. 179. 
478 Kronika tygodniowa 1883, s. 218. Następnie znajdujemy informację o tym, że twórczości 

włoskiego artysty, właśnie z okazji rocznicy, były poświęcone wykłady zorganizowane przez 

Towarzystwo Zachęt Sztuk Pięknych w salonie Ungra w Warszawie, gdzie pierwszy wygłosił Henryk 

Struve, drugi zaś Wojciech Gerson. Podczas tych wykładów zostały także pokazane kopie dzieł 

Santiego. 
479 Na marginesie można dodać, że kilka tygodni później „Wędrowiec” w numerze 28 (z lipca) 

opublikował na swoich łamach artykuł Zofii Szczepanowskiej (kontynuowany w kolejnych numerach) 

pt. Rafael Sanzio, a także portret włoskiego mistrza (rzecz jasna, niemalże kopię jego Autoportretu) oraz 

rysunek przedstawiający plac w Urbino (zob. Szczepanowska 1883).  
480 Wiercińska 1969, s. 178. O samym Krudowskim: Białynicka-Birula 1986. 
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z klasycznej zaczerpnięta sielanki. Postać niewieścia, udrapowana w niebieskie i czerwone 

szaty, o główce blond, każdemu, kto Rafaelowskie widział Madonny, zdaje się dawno i dobrze 

być znajomą. Prosta to rzecz, albowiem artysta nie tylko piekareczce swojej dał rysy madonn 

Rafaelowskich, które były rysami zatybrzańskiej córy ludu, ale i układ zachował Rafaelowski, 

od Rafaela pożyczył sposobu malowania nie tylko figury, ale cysterny, wody i drzewa”481.  

Dalej autor zastanawia się, jak należy oceniać owe naśladownictwo z Rafaela, przy 

czym konkluzja nie jest jednoznaczna, gdyż „naśladować dobrze Rafaela – to także sztuka, 

wymagająca talentu i malarskiej wiedzy niemałej. Miejmy wreszcie nadzieję, że pan 

Krudowski, dziś jeszcze tak młody, znajdzie, w wiek męski wchodząc, potrzebną dla artysty 

oryginalność, że wytworzy sobie swój własny sposób patrzenia na naturę i własne środki 

techniczne”482. 

Jak więc widać, scena związana z Rafaelem jest postrzegana przez pryzmat jego 

twórczości. Innymi słowy, w obrazie starano się dostrzec nie tylko samą postać malarza, ale  

i naśladownictwo jego stylu. Idąc tym tropem, warto zauważyć, że główny chwyt 

(odnotowany zresztą przez krytyka), polegał na tym, że na pierwszym planie Krudowski 

umieścił Fornarinę, stylizowaną na Rafaelowskie „piękne Madonny”. Sama postać włoskiego 

artysty pozostaje na drugim planie, w dodatku namalowana o wiele ciemniej. Rysy jego 

twarzy oraz nakrycie głowy są oczywiście stylizowane na Autoportret z Uffizi. Zasadniczo jest 

to więc portret Fornariny, a właściwie scena rodzajowa w kanonicznym wręcz ujęciu, jakim 

jest ukazywanie kobiety w kąpieli czy u źródła wody. Sama jej twarz jest zaś modelowana na 

typową „główkę Rafaela”, czyli kobietę o miękkich kształtach i delikatnej urodzie. 

Scena spotkania Urbinaty z Fornariną była jedną z najczęściej wówczas 

przedstawianych w kontekście artysty. Dzieje tej pary – nie tylko ich poznanie, ale i historia 

Fornariny jako modelki i kochanki Rafaela – była powszechnie znana. Jak pisała Maria 

Poprzęcka, „tematem najczęstszym jest związek artysty z modelem, zwykle miłosny, a zawsze 

emocjonalny, znaczący. Ten też temat chętnie podejmowała malowana biografika. Wśród 

przykładów obrazem powszechnie znanym jest Rafael i Fornarina Ingres’a”483.  

                                                      
481 Echa warszawskie 1880, s. 571. 
482 Echa warszawskie 1880, s. 571. 
483 Poprzęcka 1977, s. 190. Inne przykłady wymienia: Haskell 1971.  
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Choć Krudowski jest na gruncie polskim chyba jedyny, to ówczesna prasa 

reprodukowała obrazy i grafiki zagranicznych artystów, które przedstawiały właśnie Rafaela 

i Fornarinę. Przykładem jest tutaj praca austriackiego malarza Heinricha Leflera (podpisanego 

jako „Henryk Loefler”), oczywiście o tytule Rafael i Fornarina (il. 37)484. Została ona 

opublikowana dwukrotnie – w „Wędrowcu” (1894) i w „Biesiadzie Literackiej” (1900).  

W tym pierwszym przypadku ilustracji towarzyszył opis, w którym czytamy: „Rafael 

spostrzegł – piszą o tej miłości – pewnego razu, idąc brzegiem Tybru, urocze dziewczę, które 

nogi w wodzie pluskało. To była ona. On stanął jak wryty, oczu nie mogąc od niej oderwać. 

Wielkie uczucie nim owładnęło i już od tej chwili, cały stał się wielbicielem i niewolnikiem 

nadobnej Fornariny. Wielu, bardzo wielu biografów miał Rafael, i wszyscy oni o tej miłości 

mówili, że stała się przyczyną jego zguby. Jednak Rafael żył długo z tą miłością, a kroniki 

powiadają, że nie ona, nie ta jedynie śmierć jego spowodowała”485.  

Co ciekawe, obraz Leflera to właściwie portret kochanków, a więc nie widzimy sceny 

spotkania nad Tybrem, która wręcz zdominowała opis załączony przez „Wędrowca”. 

Pokazuje to, że głównym wydarzeniem z życia Rafaela, poprzez który był postrzegany, była 

właśnie ta historia. 

Jak natomiast zauważa Waldemar Okoń, „Rafael Santi – bohater licznych dzieł 

literackich malarskich, krytycznych, poza nielicznymi wyjątkami w wieku XIX nigdy nie 

spotkał się z oceną negatywną, a jego nazwisko było w tej epoce, podobnie jak i we 

wcześniejszych, synonimem sztuki realizującej wszelkie możliwe artystyczne cele i najbliższej 

estetycznego i etycznego absolutu”486. Dalej badacz odnotowuje inne głosy, nieco bardziej 

                                                      
484 O Heinrichu Leflerze zob. np. Schöny 1972. 
485 Nasze ryciny. Rafael i Fornarina 1894, s. 278. I dalej: „ Z wiekiem przyszło rozproszenie  

w uczuciu, namiętności wzburzone szukały ujścia w hulance i ta zniweczyła go, jak wszystko niweczy. 

Mimo to został przecież wiernym ideałowi lat młodzieńczych i zawsze w sercu go chował”. Na samym 

końcu czytamy zaś: „w tych czasach prozy poziomej dobrze jest na chwilę odetchnąć poezją uczuć 

takich dwojga kochanków, jak genialny Rafael Sanzio i urocza Fornarina”. 
486 Okoń 1992, s. 204-205. O romantycznym postrzeganiu Rafaela por. także Kowalczykowa 

1982. Warto zauważyć, że sława ta, czy też popularność, przetrwała znacznie dużej. Jej istnienie, już  

w dwudziestoleciu międzywojennym, notuje Iwona Luba (zob. Luba 2002, s. 92). 

Do przykładów Okonia można też dodać jeszcze inny, a mianowicie wiersz Leona Sowińskiego 

pt. Przed Madonną Rafaelową opublikowany w 1867 roku w „Tygodniku Illustrowanym”. Pojawia się  

w nim opis religijnych skojarzeń związanych z Madonną Sykstyńską, a nawet potraktowanie przez 

podmiot liryczny dzieła jako medium pobożności maryjnej. Co ciekawe, zapis dewocyjności staje się 

właściwie najważniejszą strategią budowanego odbioru dzieła. Nazwisko Rafaela, czy też wartości 

 



 

165 

 

krytyczne wobec Urbinaty, przy czym nie zmienia to zasadniczej opinii jaką o nim żywiono – 

geniusz, który był niedościgłym wzorem487.  

W praktyce sam sposób recepcji jego dzieł, co zauważa Okoń, był rozpięty od uniesień 

niemalże mistycznych do posługiwania się nazwiskiem Urbinaty jako obiegowym hasłem. 

„Nie zawsze literacki wizerunek postaci i twórczość Rafaela służył w XIX wieku aż tak 

wzniosłym zadaniom. Częściej imię włoskiego malarza przywoływano jako konwencjonalny 

sygnał wywoławczy służący porównaniom urody bohaterki do »główek Rafaela«”488. 

Nie jest to bez znaczenia w kontekście historii Fornariny i Rafaeala, czy też szerzej – 

mistrza jako bohatera ówczesnych polskich tekstów. Tak się składa, że dzieje jego życia (także 

tego uczuciowego) były łączone, czy też postrzegane przez pryzmat jego dzieł, owej 

„idealności”. Rzutowała ona również na sposób postrzegania miłości Urbinaty i Fornariny w 

ówczesnych tekstach, w których próbowano pogodzić opinię o doskonałej miłości tych 

dwojga z poświadczonym upodobaniem Rafaela do zmysłowości, typowej zresztą dla czasu 

renesansu.  

Nie chodziło tylko o kwestie moralne, ale o poważną dyskusję etyczno-estetyczną. 

Rafael uchodził za wcielenie ideału (rozumianego w każdym rejestrze tego słowa), co miało 

objawiać się w jego „idealnych” dziełach, więc jego związek z Fornariną też musiał być 

„idealny”, natchniony, wyzuty wręcz z cielesności. Jak się jednak przekonamy, aporia ta 

znajdowała swoje odzwierciedlenie w tekstach.  

Przykładem idealizacji i idealności Rafaela jest, zauważony przez Waldemara Okonia, 

poemat Syrokomli Stella Fornarina, który ukazał się w 1859 roku489. Jak pisze Okoń: „poeta 

kreśli w swym utworze historię idealnej miłości malarza i jego muzy, widząc w Rafaelu 

»kapłana sztuki nieśmiertelnej« oraz »narzędzie nieziemskiego celu«. […] Dzieje miłości 

Rafaela i Fornariny to według poety pasmo nieustannych zachwytów i uniesień dziejących się 

                                                      
artystyczne Madonny Sykstyńskiej, nie tylko nie zostają omówione, ale choćby tylko wspomniane (zob. 

Sowiński 1867).  

Nie jest to zresztą specyfika polska, jak się okazuje, tradycja takich tekstów występuje także  

w literaturze niemieckiej o czym, na przykładach Goethego, Schlegla, ale i Nietschego, pisał Bernhard 

Maaz, śledząc losy i konwencje ekfraz poświęconych Madonnie Sykstyńskiej (zob. Maaz 2012).  
487 Okoń 1992, s. 212-215. 
488 Okoń 1992, s. 211. Dalej badacz podaje szereg przykładów z polskiego piśmiennictwa,  

w których tego typu odwołania się pojawiały.  
489 Okoń 1992, s. 210-211. Pełen tytuł brzmiał: Stella Fornarina (córka piekarza). Ustęp z życia Rafaela. 
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w sferze ducha, których rezultatem są obrazy ukazujące wizerunek Matki Boskiej. Jak pisał  

W. Syrokomla, »nie ziemskie żądze, nie brzydkie zamiary paliły mistrza ku pięknej 

dziewczynie«, ponieważ uważał on, że malarze »tylko ducha poją się ponętą«”490.  

Choć tego typu ujęcie może dzisiaj wywoływać uśmiech, to tak naprawdę było 

ważnym argumentem w dyskusji na temat twórczości Urbinaty. Zdaniem Okonia, „to co  

w poemacie znanego gawędopisarza zyskało niemal karykaturalny wyraz, owo nieustanne 

dowodzenie dziewiczej czystości Fornariny i Rafaela oraz polemika z wątpiącymi w nią 

autorami francuskimi, było odległym echem pojawiających się w XIX wieku opinii, że wraz  

z poznaniem córki piekarza Rafael opuścił krainę ideału przechodząc na stronę materialnego, 

niemalże pogańskiego piękna”491. Innymi słowy, „idealność” miłości tych dwojga to nie tylko 

kwestia biografistyki lub anegdoty, gdyż wyjaśnienie natury tego związku przesądza o tym, 

jaka jest geneza i cel twórczości Rafaela.  

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na tekst pt. Z chwili szału napisany przez 

Stanisława Rzętkowskiego, publikowany w trzech odcinkach w „Echu Muzycznym  

i Teatralnym” na przełomie maja i czerwca 1884 roku492. Jego akcja dzieje się podczas 

rzymskiego karnawału, zaś bohaterem jest Rafael Santi. Wraz z przyjaciółmi spaceruje po 

Corso, następnie sposobi się do całonocnej uczty. Poznaje wtedy Biankę, niezwykle piękną  

i niewinną dziewczynę. Początkowo chce ją uwieść, ale w ostateczności, widząc jej 

szlachetność, przekonuje się, że byłby to czyn nikczemny i porzuca ten pomysł. Choć jego 

kompani wypominają mu, że przecież nie po raz pierwszy interesuje się kobietą zmysłowo  

i cieleśnie, to on im odpowiada tak:  

„to mówi artysta, 

Co w duszy czuje szacunek dla piękna 

                                                      
490 Okoń 1992, s. 210. 
491 Okoń 1992, s. 210-211. 
492 Rzętkowski 1884. Tego typu sztuka (czy też obrazek sceniczny), której bohaterami są włoscy 

renesansowi artyści, nie była wyjątkiem. Np. Marian Gawalewicz w 1886 roku opublikował Figiel 

Benvenuta, komedię w jednym akcie, opartą zresztą na historii zawartej w Pamiętnikach Benvenuta 

Celliniego (Gawalewicz 1886).  

Stanisław Marek Rzętkowski był dramatopisarzem, nowelistą i tłumaczem, ale przede 

wszystkim dziennikarzem i redaktorem różnych warszawskich czasopism (zob. Skręt 1992-1993). Być 

może czas wydania Z chwili szału nie jest przypadkowy – temat Rafaela, przy okazji jubileuszu, był 

znany, a więc warto było go wykorzystać. 
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[…] 

Widziałem dzieło, co z rąk swego Stwórcy 

Wyszło w uroku niestartym, a pełnym 

A takim prostym i szczerym i jasnym, 

Że mnie aż olśnił i przygniótł do ziemi. 

Zburzyć je, skalać, zdeptać świętokradzko… 

Nie – to nie dla mnie!”493 

Wizerunek Rafaela, jaki wyłania się z tekstu Rzętkowskiego, to postać postrzegana jako 

miłośnik piękna, także tego zmysłowego, któremu lubi ulegać, ale jednocześnie pielęgnuje  

w sobie szlachetność494. Poświadcza, że bywa uwodzicielem, ale nie brak mu wewnętrznych 

hamulców moralnych, które wynikają przede wszystkim z jego natchnionej geniuszem 

artystycznej natury. Jest także podziwiany przez wszystkich jako wybitny i powszechnie 

znany malarz, który w dodatku, zresztą zgodnie z powszechną legendą na jego temat, cieszy 

się życiem oraz niemalże zawsze jest otoczony przyjaciółmi495.  

Kilkanaście lat później, w roku 1898, Wiktor Gomulicki na łamach „Wędrowca” opisał 

dzieje miłości Urbinaty496. Stella Fornarina była częścią jego wieloodcieniowego studium 

Piękna. Studyum estetyczno-historyczne, w którym omawiał sylwetki ważnych dla historii 

kobiet497. Artykuł Gomulickiego o Fornarinie to opowieść o zupełnie innej kobiecie, niż ją do 

tej pory znano.  

Jest oskarżeniem – właściwie to ona zaprzepaściła karierę Rafaela. Na samym początku 

autor zauważa: „historia Fornariny i Rafaela poczytywana jest zwykle za rodzaj przygody 

miłosnej w stylu Odrodzenia – ciekawej, ponętnej, prawie wesołej. W rzeczywistości jest ona 

bardzo smutna. […] Być wielkim nie zawsze znaczy: być silnym. Wielcy objawiają siłę tylko 

w pewnej, właściwej sobie sferze. Poza nią każdy Goliat łatwo bywa pokonywany przez 

Dawida, każdy Samson przez Dalię, każdy Rafael – przez Fornarinę. 

                                                      
493 Rzętkowski 1884, s. 369. 
494 Dodać można, że Z chwili szału to także zapis tego, jak postrzegano wówczas rzymski 

karnawał w dawnych wiekach, co widać zwłaszcza na początku tekstu (por. Rzętkowski 1884, s. 347-

348 i 358). 
495 Por. Poprzęcka 1977, s. 197. 
496 Gomulicki 1898. 
497 Dodać można, że pojawiła się także Beatrycze Cenci („Wędrowiec” 1898, nry 17-21).  
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Bo powiedzmy od razu, że mistrz z Urbino był w tym samym stopniu tryumfującym 

kochankiem ślicznej »piekarki«, co jej – ofiarą”498.  

Następnie Gomulicki kreśli obraz Odrodzenia jako epoki starającej się pogodzić 

chrześcijaństwo z antykiem, a także przedstawia postać Rafaela. Jak wynika z jego tekstu, 

malarz, pragnący namalować Madonnę, szuka wśród Rzymianek nie tyle modelki, ale 

uduchowionego ideału. Pisze Gomulicki: „Rafaelowi nie wystarczyło, jak wielu jemu 

współczesnym, dla wymalowania Madonny sportretować pierwszą lepszą urodziwą kobietę 

z dziecięciem. Pomiędzy kobietami czynił on wybór i przez lata całe szukał mozolnie 

kształtów, które byłyby wedle jego rozumienia »boskimi«”499.  

Pogląd ten Gomulicki uważa za nieodrzeczny, ponieważ, „nie nasuwa się tu mimo 

woli myśl, że artysta szukał – niemożliwości? Alboż po świecie tym, pełnym grzechu, fałszu  

i znikomych, jeśli nie brudnych żądz, chodzą Madonny?”500.  

Opozycja jest tutaj bardzo jasno zarysowana – geniusz, ale i pięknoduch, owładnięty 

potrzebą (bezsensowną zresztą) poszukiwania ideału do namalowania Madonny spotyka 

Fornarinę, w której rozpoznaje to, czego pragnie. Nie jest ona jednak tylko piękną modelką  

i natchnieniem malarza, ale jego zgubą. Dalszy ciąg tekstu Gomulickiego to udowadnianie, że 

Rafael został zwiedziony, a następnie tak pochłonięty miłością, że zatracił swój talent. Zanim 

Gomulicki przedstawi dzieje tego fatalnego uczucia, odnosi się do poematu Syrokomli, gdyż 

jego tekst jest też polemiką z nim. Szczególnie zajmuje się samym momentem spotkania 

Rafaela z Fornariną, owej miłości idealnej od pierwszego spojrzenia. Jak pisze Gomulicki, 

„jakiś psotny chochlik, brat pewnie Puka ze »Snu nocy letniej«, rzucił urok na młodego artystę 

i sprawił, że ziemianka wydała mu się bóstwem. 

W poemacie Syrokomli scena owa wygląda jak obrazek Czechowicza, zmanierowany, 

lecz powabny, w stylu włosko-litewskim”501.  

Gomulicki nie odmawia Rafaelowi prawa do zakochania, nawet do pewnego rodzaju 

poetyczności i zachwytu wynikającego ze spojrzenia kobiecego. Jak jednak zauważa, „na tej 

ziemi, która jest nie tylko »padołem płaczu«, lecz i salą maskaradową, twarze takie noszone 

                                                      
498 Gomulicki 1898, s. 526. 
499 Gomulicki 1898, s. 527. 
500 Gomulicki 1898, s. 527. 
501 Gomulicki 1898, s. 528. 
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bywają na kształt masek, przez zimne kokietki, przez istoty rażąco pospolite, a niekiedy nawet 

– przez diablice. 

Rafael, przy całym swoim geniuszu, nie wiedział o tym. Niewiadomość ta zresztą była 

jego siłą. Gdyby ją stracił, przestałby malować swe Madonny, po ziemsku piękne, które jemu 

zapewniły nieśmiertelność, a nam dostarczają tylu wzruszeń estetycznych”502.  

To jednak nic, ponieważ wobec Syrokomli zostają wytoczone o wiele poważniejsze 

zarzuty – zniekształcenia wręcz prawdziwego (choć, przypomnijmy, mowa tutaj o poemacie 

wierszem) wizerunku Fornariny. Gomulicki: „nasz liryk nie widzi tego, a może dobrowolnie 

oczy przed prawdą zamyka. Uczynił się on obrońcą rzymskiej dziewczyny – nieproszonym  

i niepotrzebnym. I byłoby nawet rzeczą zgoła niepojętą: w jakim celu zadanie to podjął, gdyby 

nie pewne szczegóły biograficzne”503.  

Dalej Wiktor Gomulicki przystępuje więc do opisania owej „prawdy”. Przede 

wszystkim zestawia dzieje tej miłości z relacją, jaka łączyła Vittorię Colonnę z Michałem 

Aniołem. Jednoznacznie wynika z niej, że była to więź intelektualno-duchowa, która 

natchnęła Buonarottiego do zajęcia się literaturą. Kobieta staje się więc natchnieniem do 

rozwinięcia talentu, a nie jak u Rafaela – jego zaprzepaszczenia.  

Historia Rafaela i Fornariny bowiem kończy się u Gomulickiego smutno, zaś jego opis 

to oskarżenie kobiety o uczucia niemalże nikczemne. Jak czytamy „Rafael pił obficie z kielicha 

ziemskich rozkoszy. Gorączka rumieniła sztucznie twarz jego, z której coraz szybciej krew 

uciekała. 

Chwilami budziła się w Fornarinie rzymska wilczyca. Zazdrość była cierniem 

raniącym najdotkliwiej tę córę ludu, bosko piękną, szatańsko namiętną. Aby nie stracić swojej 

ofiary, podwajała czułość, zwiększała ponęty i coraz chciwiej wypijała z kochanka swego – 

duszę. 

Nareszcie śmierć położyła swą dłoń lodowatą na sercu Rafaela i zamknęła mu usta, 

pocałunków niesyte, garstką cmentarnej ziemi. […] 

O dalszych losach Fornariny nic już nie wiemy. 

                                                      
502 Gomulicki 1898, s. 528. 
503 Gomulicki 1898, s. 528. 
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Może za pieniądze, zapisane jej testamentem przez kochanka, założyła w Rzymie 

wielką piekarnię. A może wyszła za mąż za handlarza wołów lub piwowara”504. 

Pozwoliłem sobie na dosyć obszerne omówienie tekstu Gomulickiego, ponieważ  

w tym przypadku możemy zauważyć dwie istotne kwestie. Po pierwsze, zupełnie inne 

przedstawienie postaci Fornariny i Rafaela niż we wcześniejszych tekstach. O ile u Syrokomli 

czy Rzętkowskiego Urbinatę postrzegano jako postać samodzielną, która decyduje o swoich 

wyborach, czy to bardziej idealistycznych, czy bardziej zmysłowych, to u Gomulickiego staje 

się zakładnikiem namiętności, zupełnie pozbawionym własnej woli. Autor naszego artykułu 

z „Wędrowca” zrywa więc z tradycją postrzegania Rafaela jako szczęśliwego i spełnionego 

człowieka i ukazuje go jako postać wręcz tragiczną. 

Ponadto, Fornarina występuje tutaj, o czym już wspomniałem, jako kobieta fatalna. 

Warto zwrócić uwagę na czas powstania tekstu Gomulickiego, czyli właściwie przełom 

wieków. Motyw femme fatale pojawia się wtedy z całą mocą – czyniąc z kobiety postać 

niszczącą duszę artysty505. Pytanie, na ile Fornarina rzeczywiście była taką bohaterką, a na ile 

jest to tylko inwencja, czy też interpretacja, Gomulickiego.  

Pokazuje to, że choć Rafael nie był często przez Polaków malowany, to był chętnie 

przez nich przywoływany jako argument we własnych dyskusjach albo jako postać na tyle 

znana, że można ją uczynić bohaterem „obrazka scenicznego”. Rzecz jasna, w zależności od 

przyjętej konwencji zamykało się to w anegdocie, miłosnej historii z życia wielkiego mistrza 

albo poważnej dyskusji na temat źródeł „idealności” lub „realności” w sztuce, czy też roli 

kobiety w twórczości geniusza. Jak więc widać, Rafael był postrzegany nie tylko jako artysta 

wybitny, ale na tyle emblematyczny, że w zależności od potrzeb można było go pozbawiać 

prawa do cielesności, rozumianej także dosłownie, ale i traktować jako postać zupełnie 

zależną od impulsów zewnętrznych.  

A jak zatem przedstawia się Fornarina na obrazie Krudowskiego wobec tych 

wszystkich dyskusji na temat jej roli? Jest raczej zwyczajną dziewczyną z Zatybrza, nawet  

                                                      
504 Gomulicki 1898, s. 567. 
505 Jak pisała Agnieszka Morawińska, „Współzależnie przebiegały procesy emancypacyjne 

kobiet z narastaniem obronnej, antyfeministycznej reakcji, sublimowanej w sztuce w rozmaite wcielenia 

zagrażającej mężczyźnie, kuszącej i grożącej mu zgubę femme fatale. Kariera tematów Salome, Judyty, 

Meduzy, Ewy czy Lilith w sztuce przełomu wieku, a jednocześnie pojawienie się rozpraw dowodzących 

naturalnej niższości kobiet – na przykład Maxa Nordaua czy Otto Weiningera – ukazują wysokie 

emocjonalne napięcie wokół »kwestii kobiecej«” (Morawińska 1991, s. 12). 
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o niezbyt włoskiej urodzie, korzystającą z dobrodziejstwa bliskości rzeki, na którą właśnie 

patrzy obcy i przystojny mężczyzna. Zupełnie nieświadoma tego, jak bardzo to spojrzenie 

wpłynie na polskie dyskusje o pochodzeniu i naturze „ideału” w sztuce gdzieś w Polsce cztery 

wieki później. Czy była kobietą fatalną? Raczej na taką nie wygląda. 

 

Michał Anioł Buonarotti i problem istoty dzieła rzeźbiarskiego 

Przypadek Rafaela nie jest odosobniony. Niemalże w ten sam sposób sprawa się miała  

z Michałem Aniołem. W tym wypadku możemy również odnotować pojawienie się w polskiej 

prasie ilustracji jubileuszowych oraz najprawdopodobniej tylko jednego obrazu 

poświęconego artyście, a także znaleźć kilka tekstów-sylwetek artysty bądź omówień jego 

twórczości.  

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku Buonarottiego liczba materiałów 

piśmienniczych oraz kontekstów jest nieco mniejsza – widocznie jego postać jawiła się 

wówczas mniej malowniczo czy interesująco, dlatego zdecydowałem się omówić go w drugiej 

kolejności.  

We wrześniu 1875 roku, z okazji czterechsetlecia urodzin, „Tygodnik Illustrowany” 

poświęcił Buonarottiemu okładkę (il. 38) oraz artykuł Stanisława M. Rzętkowskiego506. 

Ilustracja jest złożona z rysunków przedstawiających portret artysty (zapewne wzorowany na 

obrazie przypisywanym da Volterrze), a także jego niektórych dzieł. Widzimy więc Zmierzch 

i Jutrzenkę z florenckiej kaplicy Medyceuszy, Mojżesza oraz wizerunki proroka Izajasza i Sybili 

Kumańskiej z Kaplicy Sykstyńskiej wraz z łacińskimi inskrypcjami. Co ważne, podpisano 

autora tej kompozycji – był to Franciszek Tegazzo. Warto jednak odnotować, że rytownik ten, 

jako stały współpracownik czasopisma, wykonywał bardzo często tego typu prace, zatem 

trudno byłoby uznać ją za jakąś szczególnie ważną w dorobku artysty507.  

We wspomnianym zaś artykule Stanisława Rzętkowskiego została omówiona 

twórczość Buonarottiego. Autor kończy swój tekst tak: „w tych dniach właśnie Włochy 

obchodzą rocznicę urodzin wielkiego mistrza. W tej krainie piękna i sztuki nieledwie na 

                                                      
506 Rzętkowski 1875.  
507 W pracy Ludwika Grajewskiego znajdziemy listę tytułów blisko 300 portretów wykonanych 

przez Tegazza na potrzeby prasy ilustrowanej – por. Grajewski 1972, s. 284-288. 
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każdym kroku można spotkać się ze wspomnieniami o Buonarottim – my wielbić go możemy 

tylko w oddaleniu. Ale dzieje wielkich epok ludzkości należą do wszystkich ludów, bo 

wszystkie one są współbiesiadnikami przy uczcie cywilizacyjnych zdobyczy. W tej też myśli 

poświęcamy to krótkie wspomnienie jego życia i pracy, o której najwymowniej świadczą 

arcytwory jego geniuszu”508. Znów powraca zatem motyw Włoch jako krainy rozwoju 

artystycznego, czy też miejsca odległego od północy Europy, ale podziwianego i uznawanego 

za własne ze względu na osiągniecia Italii, które są wspólne dla wszystkich narodów. 

W tym samym roku „Bluszcz” opublikował artykuł Michał Anioł, najprawdopodobniej 

napisany przez Stanisława Krzemińskiego, w którym wychodząc od jubileuszu artysty, 

omówiono jego życie i twórczość509. Co ciekawe, na samym początku autor zauważa, że  

o artyście pamiętano niemalże wszędzie. Pisze tak: „ta powszechność pamięci o zmarłym 

przed wielu wiekami już mistrzu nikogo dziwić nie powinna: Michał Anioł urodzony 

Włochem i z Włochami najbliżej przez węzły krwi związany, jako geniusz do całej ludzkości 

należy i duchem dzieł swoich więcej z nią niż z narodem swoim się zespala. Cierpiał jednak 

wiele, kochał i myślał jako Włoch – i to także obok innych stanowi, tytuł jego nieprzedawniony 

do pamięci u potomnych”510.  

Pojawia się tutaj sprawa narodowości artysty. Nie chodzi o to, że był uznawany za 

Włocha (bo jest to kwestia oczywista), ale o to, że jego postać była postrzegana właśnie 

poprzez pryzmat przypisywanych Włochom „aktywności” – cierpienia, kochania i myślenia. 

Pytanie, rzecz jasna, czy to cechy Michała Anioła są tutaj rzutowane na naród włoski, czy cechy 

Włochów na Buonarottiego. Jest to o tyle ciekawe, że – jak wiemy – Włochy były postrzegane 

jako kraj artystów, pisano o nim jako o miejscu i klimacie przyjaznym dla twórców, ale o wiele 

mniej o samych cechach zamieszkujących tam ludzi, które miały wpływać na ich upodobanie 

do artyzmu. W tekście tym pojawia się to z całą jasnością, przesuwając akcent z Włoch jako 

miejsca na Włochów jako nosicieli tych szczególnych cech, które czynią ich szczególnie 

predysponowanymi do bycia artystami. Zatem nie tyle miejsce korzystne dla rozwoju 

artystycznego, ale ludzie tam mieszkający są wyjaśnieniem, dlaczego akurat tam sztuka może 

kwitnąć. 

                                                      
508 Rzętkowski 1875, s. 183. 
509 Michał Anioł 1875. 
510 Michał Anioł 1875, s. 75. 
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Tymczasem w „Kłosach” z września 1875 roku czytamy: „»Kłosy« podały już w czasie 

właściwym krótką wiadomość o przygotowującym się we Florencji obchodzie 

czterechsetletniej rocznicy urodzin Michała Anioła. […] Opis jego, z poglądem na działalność 

w dziedzinie sztuki tego mistrza genialnego, czytelnicy nasi znajdą niebawem […]. A dziś 

poprzestajemy tylko na tej wzmiance pobieżnej, uroczystość florencką w czasopiśmie swym 

zaznaczając wizerunkiem niezrównanego twórcy”511. Zgodnie z zapowiedzią zamieszczono 

ten drzeworyt (il. 39), przy czym, jak widać, była to oczywiście kopia znanego obrazu 

przypisywanego da Volterrze. 

Pracą (jedyną, jaką udało się odnaleźć), w której włoski mistrz staje się samodzielnym 

bohaterem, jest obraz Ludwika Kurelli zatytułowany Michał Anioł przed torsem belwederskim512. 

Został on pokazany w 1867 roku (czyli na kilka lat przed jubileuszem) na wystawie  

w Warszawie pod tytułem Michał Anioł Buonarotti przed torsem belwederskim, a także w tym 

samym roku w Krakowie (jako Michał Anioł ślepy przed torsem starożytnym)513. Warto zauważyć, 

że poza tym nie ma wzmianek o jego innych pokazach. Nie udało się także wyśledzić 

jakiejkolwiek jego reprodukcji w ówczesnej prasie ilustrowanej514. Najprawdopodobniej więc 

po tych dwóch wystawach (a może później) został sprzedany w Niemczech, co zupełnie nie 

dziwi – Kurella był popularnym malarzem monachijskim515.  

Obraz udało mi się odszukać w archiwalnych wynikach aukcji dzieł sztuki, która miała 

miejsce w Dusseldorfie w 2008 roku (il. 40), a także znaleźć informację (wraz z reprodukcją) 

na jego temat w niemieckim katalogu Münchner Maler im 19./20. Jahrhundert, co wstępnie 

pozwala uznać ten obiekt za dzieło Kurelli516. 

O dziele wystawionym w Warszawie tak pisał w „Tygodniku Illustrowanym” 

Władysław Bartkiewicz: „Kurelli Michał Anioł Buonarotti prowadzony przez ucznia do torsu 

                                                      
511 Michał Anioł Buonarotti 1875, s. 190.  
512 Polanowska 1986, s. 381. Tutaj także podstawowe informacje o tym artyście. Warto 

odnotować, że artysta bywał w Italii, a włoska tematyka pojawia się, choć niezbyt często, w jego 

twórczości.  
513 Wiercińska 1969, s. 184; Swieykowski 1905, s. 86. Zapis tytułu przyjęto za notą w Słowniku 

Artystów Polskich. 
514 Nie odnotowuje go Ludwik Grajewski w swoim opracowaniu w miejscu poświęconym 

Kurelli – Grajewski 1972, s. 149. Nie udało się go także odnaleźć za pomocą narzędzi przeszukiwania 

bibliotek cyfrowych. 
515 Polanowska 1986; Stępień, Liczbińska 2001, s. 85.  
516 Kurella 1994. Na leksykon ten powołuje się także w swoich badaniach Halina Stępień, więc 

można raczej uznać go za wiarygodny (zob. Stępień 1990, s. 27). 
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belwederskiego ma na celu miłość, jaką wielki artysta żywi dla sztuki, dla piękności kształtów, 

których drżącą ręką wyszukuje, gdy zgasłym okiem nie może już oglądać. Myśl to poetyczna, 

ale nie ma żywiołu malowniczości, niepodatna dla pędzla. Raczej opisać niż odmalować się 

dadzą uczucia miotające genialnym rzeźbiarzem, pozbawionym wzroku, dotknięciem ręki 

lubującymi się kształtami klasycznego utworu, w gorzkim uczuciu swojej bezsilności – na 

zawsze! W malowidle widzimy nie tylko niedołęstwo starego ślepca, macającego wokół siebie 

i chłopaczka z nic nieznaczącą twarzą, który mu za przewodnika służy. Zresztą i ów tors 

olbrzymi, z odtrąconą głową, rękami i nogami, niemiłe robi wrażenie. Rzeźba malowana czyni 

obraz twardym i martwym, tym bardziej gdy jej poobtrącamy to, co jeszcze jakie takie życie 

nadaje, to jest głowę i ręce”517.  

Obraz nie został więc przychylnie przyjęty. Przede wszystkim, pomimo rozpoznania 

głównego bohatera oraz jego upodobania do rzeźby, w opinii recenzenta dzieło to jest bardziej 

sceną rodzajową przedstawiającą ociemniałego mężczyznę w podeszłym wieku, niż ujęciem 

genialnego artysty. Co więcej, jako kompozycja malarska, obraz uchodził za sztywny, 

pozbawiony malowniczości. Główny zaś zarzut, który jest zresztą podstawą wcześniej 

wymienionych, to brak uczuciowości, czyli nieumiejętność oddania emocji, w które mógłby 

wczuć się widz, a następnie dzięki temu przeżyć tę historię. 

Nie zmienia to faktu, że obraz Kurelli cieszył się zainteresowaniem. Tak dzieło 

opisywano w „Kłosach”: „[artysta] podczas dłuższego swego pobytu w Monachium, 

poświęcał się gruntownym studiom sztuki, a to w rodzaju ściśle historycznym. […] [Obraz] 

wyobraża zgrzybiałego, z przyćmionym wzrokiem mistrza, Michała Anioła, który przez 

młodego ucznia do muzeów prowadzony, jeżeli nie wzrokiem, to dotykalnie zachwyca się 

pięknością form starożytnej rzeźby, zwanej torsem belwederskim. Obraz ten również zaleca 

się dobrym rysunkiem, jak i poważnym kolorytem, lecz wiele zyskałby na wartości, gdyby 

głowy i ręce subtelniej były wykończone”518. 

Podobnie pisał w krótkim tekście (wręcz popularnonaukowym) Felicjan Faleński, 

który na łamach „Zorzy” opisywał nie tylko obraz, ale i samego artystę: „otóż ten Michał Anioł 

nadzwyczajnie wielbił starożytną, sztukę, to jest wszelkie zabytki pozostałe po Grekach  

i Rzymianach. Jakie tylko gdzie wykopano posągi dawne lub inne rzeźby, on je zaraz widzieć 

                                                      
517 Bartkiewicz 1867, s. 115. 
518 Z dziedziny malarstwa i rzeźby 1868, s. 114. 
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zechciał, przerysować sobie lub odlać z gipsu. Bo trzeba wiedzieć, że wiele podobnych rzeczy 

do dziś dnia jeszcze wygrzebuje się z gruzów dawnego Rzymu. […] Jedna z najsławniejszych 

dotąd, jest posąg greckiego bożka Herkulesa. […] Ale i ten kadłub do dziś dnia wszystkich 

rzeźbiarzy w podziwienie wprawia. […] Więc też i tu niesłychana jest sztuka w uwydatnieniu 

wszystkich muskułów jego potężnego ciała. Otóż Michał Anioł, nad wszystkie rzeźby 

starożytne, tę sobie osobliwie upodobał. Bo nawet w późnej starości, kiedy już wzrok stracił, 

tego tylko żałował, że jej już widzieć nie może. Właśnie tę chwilę wyraża obraz P. Kurelli. 

Ukochanego Nauczyciela prowadzi uczeń, a staruszek drżącymi rękoma dotyka kształtów, 

których już widzieć nie może”519. 

Ta krótka notka, której styl jest zapewne warunkowany odbiorcami, czyli czytelnikami 

„Zorzy”, niekoniecznie pochodzącymi z kręgów inteligenckich, jest ciekawa nie tylko dlatego, 

że w bardzo przystępny sposób odgaduje myśl Kurelli zawartą w obrazie. Ukazuje także sam 

wizerunek mistrza nie tylko jako miłośnika starożytności, ale i człowieka, który przez całe 

życie oddawał się swojej pasji i nawet po utracie wzroku stara się dalej to czynić.  

Opinia Faleńskiego zmienia także sposób, w jakim możemy postrzegać emocjonalny 

ładunek dzieła – nie widzimy już ociemniałego starca na czyjejś łasce, który po raz wtóry 

rozpacza na tym, że już nie może oglądać tego, co go zawsze pasjonowało, ale kogoś, kto szuka 

innych sposobów, żeby przeżywać to, co dla niego ważne.  

Zestawiając zaś te dwa zdania, Bartkiewicza i Faleńskiego, widać, włoskie 

pochodzenie artysty ma mniejsze znaczenie niż uniwersalna historia zawarta w obrazie 

Kurelli. Choć oczywiście kontekst biograficzny Michała Anioła jest tu ważny, to jednak liczy 

się przede wszystkim owe współprzeżywanie wraz z głównym bohaterem, tego, co on 

doświadcza. W zależności od interpretacji można było bardziej skłaniać się ku współczuciu 

mężczyźnie, który utracił wzrok, albo podziwiać to, że pomimo tego nadal może zajmować 

się sztuką.  

Warto wspomnieć, że obraz wywołał także polemikę między Michałem Bałuckim  

a Wojciechem Gersonem. Pierwszy z autorów złośliwie wytykał w „Tygodniku 

Illustrowanym” Kurelli, że jego praca jest właściwie kopią dzieła Jana Matejki pt. Ociemniały 

Wit Stwosz z wnuczką (il. 41)520. Bałucki konkludował: „obraz ten [Kurelli] jest znany także  

                                                      
519 Faleński 1868, s. 394.  
520 Bałucki 1868, s. 394. 
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z wystawy warszawskiej i oceniony był w swoim czasie nawet w Tygodniku Illustrowanym. 

Ograniczam się więc tutaj na ogólnej uwadze, że trudno wróżyć świetną przyszłość artyście, 

który tak rażącego dopuszcza się naśladownictwa”521. 

Bałuckiemu odpowiedział Gerson, zaznaczając, że obraz Matejki był pokazywany  

w Krakowie w 1865 roku, więc Kurella, na stałe mieszkający w Monachium, nie mógł go 

oglądać522. Co więcej, „pozorne podobieństwo wprowadziło p. M.B. na omylną drogę; bardzo 

powierzchownie bowiem tylko te dwa obrazy są do siebie podobne. […] Wewnętrznym 

jednak znaczeniem, treścią, wybitnie się te pomysły obrazowe różnią – a różnica dla 

patrzącego okiem ducha i uczucia jest bardzo wyraźna”523.  

Na sam koniec zaś podkreślił: „w błąd wprowadzony sprawozdawca z wystawy 

krakowskiej, boleśnie a niezasłużenie dotknął wyrobionego i zasługującego na szacunek 

artystę, a z błędnego wyszedłszy założenia, nie dostrzegł istotnych zalet, zwłaszcza kolorytu, 

jakim się obraz p. Kurelli odznacza”524. 

Jak widać, spór, jaki rozgorzał pomiędzy krytykami, dotyczył nie tyle samej postaci 

włoskiego artysty, co (nie)podobieństwa do dzieła Jana Matejki. Zresztą, takie skojarzenia 

mieli także inni recenzenci, więc wątek ten wymaga uwagi525. Jeśli jednak przyjrzymy się tym 

dziełom, to zauważymy, że rację ma Gerson – Bałucki zobaczył tylko wspólny motyw, bardzo 

ogólny zresztą, czyli ociemniałego starca. Tymczasem różni je przede wszystkim temat – Wit 

                                                      
521 Bałucki 1868, s. 394.  
522 Gerson 1868, s. 51. 
523 Gerson 1868, s. 51. 
524 Gerson 1868, s. 51. 
525 W „Dzienniku Warszawskim” czytamy, że na obrazie tym „Michał Anioł wiedziony przez 

pacholę, dotykający ręką posągu, wprawdzie ma podobieństwo zewnętrzne z obrazem Matejki 

przedstawiającym Wita Stwosza, lecz podobieństwo to, wypadkowe zresztą, nie jest naśladownictwem, 

tym bardziej że strona psychiczna każdego z tych obrazów, zupełnie odmienna” (Kronika sztuk pięknych 

1868, s. 1616).  

„Kurier Codzienny”: „pan L. Kurella ma trzy obrazy na wystawie: Michał Anioł ociemniały […] 

dziwnie nam przypomniał Wita Stwosza Matejki. Ociemniały Michał Anioł, prowadzony przez ucznia, 

(ociemniały Wit Stwosz, prowadzony przez córkę), dotyka się starożytnego torsu Herkulesa (Wit 

Stwosz dotyka się krzyża), w głębi stoi jakaś postać, (w obrazie Matejki tak samo), a nawet 

podobieństwo w twarzach znajdujemy. Być bardzo może, że podobieństwo tych dwóch obrazów jest 

najzupełniej przypadkowe, w każdym razie nie odmawiając pewnych zalet kompozycji p. Kurelli, 

niepodobna nam nie oddać pierwszeństwa utworowi p. Matejki” (Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych 1868, 

s. 2). 
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Stwosz to człowiek pełen nieszczęścia, zdruzgotany, prowadzony po omacku wewnątrz 

kościoła.  

Tak opisywała ten obraz Barbara Ciciora: „starego, niewidomego Stwosza prowadzi 

do stóp krucyfiksu wnuczka. Mężczyznę w tle można interpretować jako Norymberczyka, 

jednego z mieszczan, którzy niesłusznie skrzywdzili Stwosza, piętnując znamieniem na 

policzku. […] Czas akcji – Wielkanocy – określa palma w rękach wnuczki. Miejscem akcji 

wydaje się być kościół lub kruchta kościoła”526. Badaczka zwraca także uwagę na to, że 

pewnego rodzaju pierwowzorem, czy też źródłem inspiracji, był znany wówczas poemat 

Wincentego Pola Wit Stwosz, w którym to autor zawarł większość sądów czy historii 

związanych z tym artystą527. 

 Michał Anioł z obrazu Kurelli to mistrz otoczony szacunkiem uczniów, który nadal 

ma kontakt z tym, co dla niego ważne. Widać to po postaci drugoplanowej – młody mężczyzna 

ogląda mistrza z podziwem. Wit Stwosz to człowiek, który stracił wszystko, został publicznie 

pohańbiony (piętno na twarzy) i teraz w smutku oddaje się pokucie albo próbuje znaleźć 

ukojenie w praktykach religijnych. To jest kluczowe dla rozróżnienia tych dzieł – Michał Anioł 

nadal zajmuje się tym, co robił przez całe życie, zaś polski mistrz już nie jest artystą, szuka 

doznań duchowych zupełnie gdzie indziej528.  

Obraz Kurelli jest natomiast podobny do zupełnie innego dzieła, które namalował  

w 1849 roku Jean-Léon Gérôme – Michał Anioł przed Torsem Belwederskim (il. 42). Łączy je 

oczywiście tematyka, przy czym moim zdaniem nie ma sensu zakładanie, że Kurella 

naśladował francuskiego malarza. Obraz Gérôme’a jest raczej argumentem za pewną 

interpretacją, którą chciałbym tutaj przedstawić.  

Zwróciłbym bowiem uwagę, że choć każdy z tych obrazów ukazuje starego mistrza, 

którym opiekuje się uczeń pozwalający nauczycielowi raz jeszcze obcować z przedmiotem 

jego artystycznej fascynacji, to tak naprawdę poruszają one problem natury dzieła 

rzeźbiarskiego. Przede wszystkim, pamiętając o tym, co pisali polscy recenzenci, którzy nie 

mogli się zgodzić, jakie uczucia powinny towarzyszyć ocenie postaci Michała Anioła na 

                                                      
526 Ciciora 2006, s. 363-364. 
527 Ciciora 2006, s. 359. 
528 Oczywiście może tutaj w grę wchodzić inna interpretacja – Wit Stwosz jako autor rzeźb 

religijnych przebywa w miejscu, dla którego zawsze tworzył, czyli przestrzeni sakralnych. Zresztą, 

przed nim znajduje się krucyfiks. 
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obrazie Kurelli, to niemalże wszyscy zwracali uwagę na osobisty stosunek mistrza do Torsu 

Belwederskiego.  

Najdobitniej wyraził to Bartkiewicz, pisząc, przypomnijmy, o miłości, „jaką wielki 

artysta żywi dla sztuki, dla piękności kształtów, których drżącą ręką wyszukuje, gdy zgasłym 

okiem nie może już oglądać”. Podobnie pisały „Kłosy”, wspominając, że Michał Anioł „jeżeli 

nie wzrokiem, to dotykalnie zachwyca się pięknością form starożytnej rzeźby”. Jeśli więc 

zgodzimy się, że Michał Anioł na tym obrazie nie tyle rozpacza, że już nie może patrzeć, ale 

pokazuje, że odczuwa to antyczne dzieło innym zmysłem, to wtedy obraz Kurelli, ale  

i Gérôme’a, są o tym, że zmysł wzroku w postrzeganiu rzeźby nie jest aż tak konieczny.  

Jak wiemy, renesansowy problem paragone, czyli (potencjalnej) wyższości sztuki 

malarskiej nad rzeźbą (lub odwrotnie), łączący się ze zwyczajną konkurencją pomiędzy 

artystami, nie skończył się wraz z epoką Leonarda da Vinci, ale fascynował także w XIX wieku, 

o czym wspomina Maria Poprzęcka529. W tym wypadku zdolność Michała Anioła, owa 

haptyczność w procesie rzeźbiarskim, byłaby kolejnym argumentem, rozgraniczającym 

rzeźbę od malarstwa, niejako wiążąc je z innymi zmysłami.  

Być może wskazówką ku temu, zarówno u Kurelli, jak i Gérôme’a, są teki uczniów, 

zapewne pełne rysunkowych kopii rzeźby. Oczywiście, można je potraktować jako rekwizyt 

służący rozpoznaniu tych postaci, ale można też przyjąć, że stary mistrz po prostu chce 

pokazać uczniowi, że wzrok i rysunek to jedno, ale w przypadku rzeźby liczy się jej kształt  

i materiał, który trzeba pojąć dotykiem. Osobiście pokazuje adeptowi sztuki, co jest ważne  

w jej poznaniu. W takim układzie interpretacyjnym główną relacją uczuciową w obrazie 

Kurelli nie jest niedołęstwo starca, litość, którą czujemy, ale rola mistrza w procesie nauczania. 

Zwróćmy bowiem uwagę, że choć uczeń pomaga mistrzowi, to raczej nie prowadzi go, nie 

stanowi dla niego jedynego oparcia. Przyglądając się bliżej, wygląda to raczej na wspólne 

studium dotykanej rzeźby, niż sentymentalną scenę. 

Nieprzypadkowa wydaje się tutaj opinia recenzenta „Kłosów”, który – przypomnijmy 

– pisał, że Kurella podjął się w Monachium „gruntownych studiów sztuki, a to w rodzaju ściśle 

historycznym”. Elementy obrazu, takie jak perspektywicznie ukazany korytarz na ostatnim 

planie czy szachownicowa posadzka lub lekko udrapowana kotara wisząca obok posągu, 

                                                      
529 Poprzęcka 1977, s. 191 i 197. 
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przynależą do obiegowego wręcz zestawu motywów rodem z renesansowego malarstwa. Nie 

więc użyte jako dekoracja. Moim zdaniem Kurella nie tylko dał tutaj wyraz swoim 

zainteresowaniom, ale pokazał, że tematyka zaczerpnięta z Odrodzenia nie była u niego 

przypadkowa. Na obrazie Gérôme’a scena nie została umieszczona w renesansowym 

wnętrzu, a i tak został w niej zakodowany właściwy jej sens. Można nawet pokusić się  

o stwierdzenie, że na swój Kurella sposób bierze udział w dyskusji na temat paragone sztuk, 

zestawiając ze sobą problem haptycznego doświadczania rzeźby antycznej i jej kształtów oraz 

tych elementów wizualnych, których przedstawienie na obrazie było największym 

wyzwaniem dla renesansowych mistrzów malarstwa. 

W tym miejscu warto zastanowić się nad samym wizerunkiem Michała Anioła. 

Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na opinię Marii Poprzęckiej, która pisząc o słynnym dziele 

Delacroixa pt. Michał Anioł w pracowni (il. 43), zauważyła, że „w tym, utrzymanym  

w ikonograficznej tradycji melancholia artificialis, duchowym autoportrecie Delacroix pragnął 

zawrzeć własną koncepcję twórczości okupionej trudem i męką zwątpienia. Delacroix, jak 

wcześniej Stendhal, widział w Michale Aniele prefigurację artysty nowoczesnego. Taki obraz 

Buonarrotiego zdawał się już wówczas wypierać odziedziczony po poprzednim stuleciu 

obiegowy wizerunek ponurego gwałtownika. Dzieło Delacroix nie tylko bliskie jest 

ówczesnym utworom literackim, znajduje w nim też wyraz jedna z romantycznych koncepcji 

geniusza – geniusza cierpiącego. Obraz ten jest jednak wyjątkowy na tle rozpatrywanej tu 

malowanej biografiki”530.  

Jak się okazuje, te dwa dzieła, Kurelli i Delacroix, tylko pozornie wiele dzieli. Michał 

Anioł na obrazie naszego malarza nie jest „ponurym gwałtownikiem”, jak moglibyśmy się 

spodziewać. Bliżej mu właśnie do „geniusza cierpiącego”, który jednak nadal naucza i mierzy 

się – pomimo utraty wzroku! – z trudem rzeźbienia.  

W tym kontekście zwróciłbym więc uwagę na inne teksty o Michale Aniele, w których 

został on ukazany jako ten, który się zmaga – z materią, z dziełem czy swoją twórczością. 

                                                      
530 Poprzęcka 1977, s. 201. 
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Widać to np. w jego sonetach, które zostały przyswojone polszczyźnie dosłownie kilka lat 

wcześniej, bo w roku 1861, przez Lucjana Siemieńskiego531. Jak czytamy w pierwszym z nich:  

„Sam mistrz, a niema takiego pojęcia 

Coby w marmuru łonie już nie tkwiło; 

Byle wiedziona dłoń myślącą siłą 

Umiała głazom zadać trafne cięcia”532. 

Jak pisał, już w XX wieku, Mieczyław Brahmer, „fragmentaryczna i postrzępiona liryka 

Michała Anioła odbija w sobie głębokie bruzdy jego życia, jest – często trudnym do odczytania 

– pamiętnikiem, który zachował ślad chwili i osób drogich artyście, a nawet zarys jego własnej 

postaci”533. 

Rzecz jasna, nie twierdzę, że obraz Kurelli jest ilustracją do sonetów Michała Anioła, 

ale chciałbym zauważyć, że polski malarz dosyć trafnie odgadnął to, co fascynowało, ale  

i przysparzało trudu włoskiemu mistrzowi, czyli sztuka rzeźbiarska jako forma, w której 

zmaganie z kamieniem staje się tak naprawdę kształtowaniem tego, co piękne i wieczne. 

Takie postrzeganie Michała Anioła nie było czymś nowatorskim, należy raczej do 

tradycyjnego sposobu recepcji dzieł Buonarottiego. Określa się ją jako terribilità, czyli, jak 

pisała Justyna Sprutta, pojęcie „obejmujące odczucie samotności i grozy istnienia oraz 

rozdarcie, czyli dramatyczne napięcie istniejące między duchem i materią”534.  

Jak pisał Jan Białostocki, „w sztuce naprawdę przecież ważna była dla Michała Anioła 

idea. Dlatego też skromny był jego repertuar wizualny. Z całej natury, z całego jej bogactwa 

interesował go tylko człowiek. Jego nagie ciało było jedynym tematem i jedynym narzędziem 

                                                      
531 Buonarotti 1861. Rzecz jasna, nie będę tutaj omawiał całej literatury poświęconej Michałowi 

Aniołowi jako poecie. Na pewno jako taka postać była w Polsce znana, czego dowodem jest choćby to, 

że o jego Sonetach wspomina w swoim tekście Stanisław Rzętkowski (zob. Rzętowski 1875, s. 182-183). 

Pomijam także oczywisty wątek, jakim jest wpływ miłości do Vittori Colonny na poetycką twórczość 

Buonarottiego, co jest zawarte nie tylko we wstępie Siemieńskiego (zob. Siemieński 1861, s. X-XXIII), 

ale i w cytowanym już tekście Wiktora Gomulickiego (zob. wyżej). O historii tłumaczeń Sonetów na 

język polski oraz postrzeganiu piśmiennictwa Michała Anioła, także w XIX wieku – zob. Białostocki 

1966, s. 17.  
532 Buonarotti 1861, s. 3. 
533 Brahmer 1957, 103. 
534 Sprutta 2011, s. 425. Wspominają ją oczywiście również uczestnicy dyskusji w Wieczorach 

florenckich Klaczki (zob. Klaczko 2014b, s. 149, najważniejszy fragment o Michale Aniele – s. 134-160  

z rozdziału Dante i Michał Anioł). 
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ekspresji. […] ale kryła się [w jego sztuce] dwoistość tonacji […], którą podkreślali współcześni 

i potomni ceniąc boskie piękno – divinità, właściwie sztuce Michała Anioła, ale także jego 

ekspresję i wstrząsającą siłę dramatyczną – terribilità535.  

Dalej zaś czytamy: „w całej sztuce Michała Anioła, w problematyce walki z materią, 

ukończenia lub nieukończenia, wysuwa się na pierwsze miejsce problem nie tyle estetyczny, 

co etyczny. Problem woli i działania. Zmysłowemu stosunkowi do materii i rzeźbiarskiej 

wyobraźni przeciwstawiała się w późniejszej fazie życia głębia pokory chrześcijańskiej; 

plastyczności i materii – idea przyoblekająca się w doskonałą formę, ale antynomie te nie 

zawsze rozwiązywane były w harmonijnych akordach klasycznej perfekcji536.  

Michał Anioł w obrazie Kurelli zmagałby się więc po raz kolejny, ale tym razem  

z procesem poznawania rzeźby za pomocą zmysłu dotyku, który okazuje się decydujący  

w odczuwaniu materii. Jeśli bowiem rzeźba, zwłaszcza antyczna, miała być idealnym 

kształtem, materią uformowaną i zawierającą w sobie pewne idee, to właściwie jak lepiej 

ukazać jej oddziaływanie, jeśli nie poprzez dotyk? 

Koresponduje to z utworem Teofila Lenartowicza Wiersz do… (Przesyłając przekład 

sonetu Michała Anioła Buonarotti), który został opublikowany w „Tygodniku Illustrowanym” 

w kwietniu 1861: 

„Patrz, przyjacielu! jaki ów mocarz dłuta, 

Ten stary Michał myśli swe układa; 

Jak tu w marmurze każda głoska kuta, 

Jak pomysłowi słowo odpowiada. 

 

Znać wprawną rękę po pewności razu 

I ciężką drogę po zadanym wrębie, 

Jak marmur prawdy, duszy tej żelazu, 

Otwiera swoje tajemnicze głębie  

[…]”537. 

                                                      
535 Białostocki 1966, s. 25. 
536 Białostocki 1966, s. 27. 
537 Lenartowicz 1861.  
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Chciałbym także zauważyć inne teksty, które moim zdaniem warunkowały 

postrzeganie Michała Anioła w Polsce w tamtym czasie, czy też są świadectwem tego, jak go 

postrzegano. 

Na przykład „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”  

w 1877 roku artykuł będący nieco fabularyzowaną historią Michała Anioła538. Wynika z niej, 

że Michał Anioł był postrzegany jako artysta, a także człowiek, który musiał się zmagać od 

samego początku – z opinią własnego ojca, z otoczeniem, a także ze zleceniodawcami, zaś jego 

najważniejszym mecenasem był Juliusz II. 

Nie sposób więc nie wspomnieć tutaj o twórczości Juliana Klaczki. Praca Rzym  

i Odrodzenie. Szkice: Juliusz II to esej, w którym przedstawiono dzieje tego papieża jako 

zmaganie, nie tylko polityczne, ale i duchowe, związane z nowymi ideami, które przyniósł 

renesans539. Na stronnicach tej książki pojawia się także Michał Anioł, a właściwie postać 

paralelna. Druga to Wieczory florenckie Juliana Klaczki, które ukazały się po francusku, ale od 

1881 roku było znane jej polskie tłumaczenie540. Pośród rozmów, jakie prowadzą goście salonu 

Hrabiny również pojawia się Buonarotti, który jest postrzegany nie tylko jako wielki artysta, 

ale i prefiguracja romantycznego geniusza541. 

W 1908 roku czasopismo „Lechita” opublikowało krótkie opowiadanie Chwile 

przedzgonne Michała Anioła542. Buonarotti został w nim przedstawiony jako postać poważna  

i skupiona na sobie, ale jednocześnie gotowa odejść z tego świata do wieczności, w której czeka 

na nią Bóg.  

W tym samym roku ukazała się obszerna i bogato ilustrowana monografia artysty 

pióra Władysława Kozickiego543. Tam również wątek owego zmagania się artysty staje się 

szalenie istotny. Zatem, niech passus ją otwierający będzie swoistym podsumowaniem tego, 

jak Michała Anioła wówczas postrzegano, ale i obrazu Kurelli: 

                                                      
538 Michał Anioł 1877. 
539 Klaczko 2014c,  
540 Klaczko 2014b 
541 O pracach tych pisali Jan Białostocki, Mieczysław Brahmer, Urszula Kowalczuk i Iwona 

Węgrzyn – zob. (Białostocki 1965, Brahmer 1965b, Kowalczuk 2011a, s. 428-438, Węgrzyn 2014), dlatego 

nie miejsce tutaj na ich szczegółowe omówienie. 
542 Lynkeus 1908. Nie udało się rozszyfrować tego pseudonimu, który jest oczywiście 

inspirowany postacią mitologiczną. 
543 Kozicki 1908. 
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„czym jest Michał Anioł dla nas, ludzi śnieżnej północy, tłumiących w duszy wieczną 

pieśń tęsknoty za słońcem? Przede wszystkim symbolem, herosem mitologii, którą od wieków 

tworzy ludzkość w swych snach wznioślejszych, a potem dopiero największym mistrzem 

rzeźby, jakiego świat dotąd wydał. […] Fatalistycznego tragizmu ludzkiego najdoskonalszym 

symbolem jest życie i twórczość Michała Anioła”544. 

 

Pergolesi i Paganini, czyli anioły, diabły oraz muzycy  

Poza tymi dwoma artystami związanymi ze sztukami plastycznymi, w polskiej 

ikonosferze pojawiają się również dwa wizerunki włoskich muzyków. Pierwszy z nich to 

obraz Franciszka Krudowskiego pt. Ostatnie chwile Pergolesiego – Stabat Mater (il. 44), obecnie 

w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie545. Nie ma jednak informacji o tym, czy był 

pokazywany na jakichkolwiek wystawach przed 1914 rokiem. Nie był też, wedle mojej 

wiedzy, reprodukowany w ówczesnej prasie546.  

Przedstawia on scenę śmierci muzyka, zgodnie z legendą piszącego swoje ostatnie 

dzieło, a więc tytułowe Stabat Mater547. Pergolesiemu towarzyszą aniołowie, których obecność 

można interpretować na dwa – niewykluczające się zresztą – sposoby. Albo wysłannicy nieba 

pomagają w tworzeniu ostatniego dzieła kompozytora, gdyż jego muzyka miała być 

natchniona przez Boga, służebna względem Matki Boskiej, albo przybywają po jego duszę  

w chwili śmierci.  

Obraz ten wpisuje się w trzy omawiane przez Poprzęcką toposy przedstawiania 

artysty, czyli wczesną śmierć, sam jej moment jako istotny dla legendy oraz boską pomoc  

w tworzeniu548. Dodać można, że pojawia się tu jeszcze inny wątek, czyli gorączkowa praca 

nad ostatnim dziełem. Jak czytamy we współczesnym opracowaniu Piotra Szywalskiego 

poświęconemu Pergolesiemu, „ostatnie miesiące jego życia stanowią nadal tajemnicę. […] 

Umierając, pisał swoje ostatnie utwory: […] Stabat Mater. Studium autografu tej ostatniej 

                                                      
544 Kozicki 1908, s. 1. 
545 MNK 1997, s. 172. 
546 Nie notuje go Ludwik Grajewski (por. Grajewski 1972, s. 145), nie udało się też go znaleźć za 

pomocą narzędzi przeszukiwania bibliotek cyfrowych.  
547 Szywalski 2013. 
548 Poprzęcka 1977, s. 177, 188-189. 
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kompozycji dowodzi, iż utwór był najwyraźniej pisany »w gorączkowym pośpiechu«. […] 

Umierający Pergolesi słabł pod presją umykającego czasu i gasnących sił. Dowodzi tego 

zarówno coraz mniej wyraźna notacja, jak i coraz słabsza dynamika pisma”549. 

Widać to na obrazie Krudowskiego – stara się on uchwycić mistrza, który zdając sobie 

sprawę z tego, że odchodzi, stara się jeszcze ukończyć własne dzieło. Nie obywa się jednak 

bez boskiej interwencji – muszą mu pomóc aniołowie. 

Drugi obraz to Sen Paganiniego Edwarda Okunia (il. 45) z roku 1898, który opisywała 

już Małgorzata Biernacka, wskazując, że pomimo fantastyczności tematu przypomina scenę 

rodzajową550. Badaczka zwróciła także uwagę, że w przypadku tego dzieła, które nawiązuje 

swoim schematem do różnych motywów romantycznych („malowany sen” czy „sen artysty 

jako chwila natchnionego tworzenia”), „cała twórcza energia pochodzi z zewnątrz, ale nie 

tylko od diabła. W oglądanej przez okno pokoiku skrzypka scenie ze śpiącym Paganinim 

najważniejsze jest księżycowe światło, które wydobywa z ciemności obie postaci, łącząc je we 

wspólnym misterium”551. Jak zauważa badaczka, scena ta koresponduje z ostatnią nocą 

Paganiniego, która – według relacji przytaczanych przez Biernacką – miała być pełna 

księżycowego światła552. 

Postać diabła łączyłaby się z powszechnie znaną w XIX wieku legendą, jakoby 

wirtuozeria skrzypka wynikała z jego kontaktów z siłami nieczystymi. Zatem, szatan nie tylko 

upomina się o jego duszę, czy też czeka na śmierć muzyka, ale i Okuń pokazuje widzowi, 

komu Paganini zawdzięcza swój talent. Oczywiście łączy to w sobie przywoływany już 

motyw śmierci artysty oraz nieziemskich źródeł jego natchnienia. 

Zestawiając ze sobą te dwa obrazy, Okunia i Krudowskiego, można zauważyć, że są 

one właściwie o tym samym – śmierci artysty, jako szczególnie poruszającym momencie, za 

pomocą którego można opowiedzieć o natchnieniu czy też celu sztuki. Paganiniemu pomagał 

szatan, zaś Pergolesiemu aniołowie. Ten pierwszy grał dla siebie, drugi komponował dla 

Matki Bożej. Warto jednak odnotować kontrasty zawarte w tych obrazach, czyli kojący sen 

                                                      
549 Szywalski 2013, s. 193. 
550 Biernacka 2004, s. 19-22. Obraz był pokazywany na Salonie Krywulta. Badaczka przytoczyła 

też kilka opinii ówczesnych krytyków, z których wynika, że obraz nie cieszył się szczególnym 

powodzeniem. 
551 Biernacka 2004, s. 21. 
552 Biernacka 2004, s. 22. 
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Paganiniego wraz z grozą postaci diabła oraz rozgorączkowanie ostatnich chwil Pergolesiego 

i spokój towarzyszących mu aniołów. 

Jak jednak można zauważyć, w postaciach tych nie ma nic włoskiego, oczywiście poza 

historiami ich życia czy powszechnie znanymi nazwiskami. Są raczej postaciami-figurami 

ukazującymi, jak w Młodej Polsce postrzegano problem śmierci i natchnienia artysty.  

 

Wizerunek mistrza – wnioski – pomiędzy dziełem a anegdotą 

Podsumowując wątek obecności i kształtowania wizerunku włoskich artystów  

w polskiej ikonosferze w latach 1861-1914, chciałbym zauważyć następujące kwestie. Poza 

kilkoma wyjątkami, nie byli oni szczególnie ważnymi bohaterami. Pojawiają się oczywiście 

przy okazji jubileuszy, ale są to zasadniczo kopie ich znanych portretów. Co więcej, ich 

włoskie pochodzenie zazwyczaj jest tylko kontekstem, gdyż zasadniczo są postrzegani przede 

wszystkim jako artyści. 

W samodzielnych przedstawieniach, czasami ciekawych pod względem ujęcia tematu 

(co widać zwłaszcza u Kurelli), w dużej mierze powtarzają obiegowe historie, skojarzenia, 

które nie wymagały nadmiernego tłumaczenia. Co ciekawe, ówczesna krytyka artystyczna nie 

zajmowała się nimi, poprzestając tylko na rozpoznaniu bohatera obrazu i krótkim opisie 

anegdoty. 

Maria Poprzęcka zauważała, że „w malarstwie ukazującym mistrzów dawnych panują 

wszakże tematy miałkie, potoczne charakterologiczne szablony, warsztatowa anegdota 

okraszona sensacją lub plotkarskim szczegółem. Natomiast nie znajdujemy tam wcielenia ani 

pośredniczącego między absolutem a światem kapłana, ani natchnionego wieszcza, ani 

nadwrażliwego egotysty, ani byronowskiego l’homme fatal, ani tytanicznego twórcy, ani 

prometejskiego buntownika, ani szukającego śmierci męczennika sztuki, ani genialnego 

szaleńca”553.  

Być może była to wina krytyki artystycznej, czy też szerzej – ówczesnego 

piśmiennictwa, które zadowalało się właśnie takimi scenami, a jeśli trafiały się dzieła nieco 

bardziej skomplikowane, to i tak były właśnie odczytywane przez pryzmat anegdoty. Tak 

dzieje się w przypadku Kurelli – choć mamy do czynienia z czymś więcej, to jednak nie sposób 

                                                      
553 Poprzęcka 1977, s. 201. 
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nie zauważyć tego, że krytyka i tak pisała o własnych skojarzeniach i stereotypach związanych 

z Michałem Aniołem. Oczywiście łączy się to z ogólnymi zasadami malarstwa historycznego, 

które dominowało w II poł. XIX wieku. 

 Jak widzieliśmy, choć na dwóch przykładach trudno budować złożoną teorię, pewną 

zmianę przynosi okres Młodej Polski. Obrazy Krudowskiego i Okunia są jednak uwikłane  

w romantyczne schematy oraz nie cieszyły się popularnością.  

Wniosek generalny, jaki płynie z tego przeglądu prac poświęconych włoskim artystom  

w polskiej ikonosferze, byłby zatem następujący – prezentowano przede wszystkim postaci 

uważane za mistrzów, często w scenach związanych z anegdotami lub powszechnie 

rozpoznawanymi historiami. W ówczesnym piśmiennictwie zaś losy artystów stawały się 

argumentem w wewnętrznych dyskusjach lub materiałem na mniej lub bardziej poważne 

utwory literackie. Innymi słowy, w zależności od potrzeb, Rafael czy Michał Anioł stawali się 

odpowiednimi figurami, wyobrażeniami czy nośnikami sensu. W takim układzie samo 

włoskie pochodzenie nie miało większego znaczenia, liczył się ich geniusz, zaś Italia były 

stereotypową krainą, gdzie mógł on rozkwitnąć. Choć wszyscy fascynowali się Włochami,  

a także powtarzali, jak wytykała im Maria Gerson-Dąbrowska, że Włochy to kraina artystów, 

to jednak właściwie nikt nie zastanowił się, co znaczy być włoskim artystą w okresie renesansu 

i później. 

 

 

IX. Włosi jako pisarze i bohaterowie literaccy 

 

Romeo i Julia – „scena balkonowa” i postać heroiny554 

                                                      
554 Postaci Szekspirowskie, jak się zdaje, mogłyby być omówione także w poprzednim rozdziale 

poświęconym „Włochom na scenie”. W tym wypadku mamy jednak do czynienia z nieco innym 

problemem, jakim jest także obecność tekstu. Bez wątpienia Gioconda czy Beatrycze Cenci grana przez 

Antoninę Hoffmann były jednoznacznie postrzegane jaki postaci sceniczne, o czym świadczą materiały 

wizualne, które omówiłem. Gdyby nie konkretna inscenizacja, to nie mogłyby „zaistnieć”  

w ikonosferze.  

Tymczasem w przypadku postaci Szekspira mamy jeszcze tekst, a także wywoływane przez 

niego skojarzenia, więc inscenizacja nie była „potrzebna”, żeby wytworzyć związane z nim obrazy. Jak 

się można domyślać, ze względu na ogromne znaczenie Szekspira dla ówczesnej kultury europejskiej  
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Marian Wawrzeniecki, polski malarz, tak opisywał swój pobyt w Weronie na łamach 

„Wędrowca” (listopad 1894): „wiosenny, ciepły powiew kołysał majestatyczne wiekowe 

cyprysy wspaniałego ogrodu Giusti ponad naszymi głowami. Szkice akwarelowe pod ciepłym 

tym tchnieniem wysychały powoli…”555 Gdy wraz z kolegą spędza czas w ogrodzie,  

w bedekerze czyta, że niedaleko znajduje się grób Julii Capuleti. Wawrzeniecki szybko 

decyduje: „piękne warszawianki, którym opowiadać będę moje wycieczki i podróże, urażą się 

niezawodnie pominięciem grobowca tak romantycznej osobistości tej bohaterki, której sława 

tak szeroko rozbrzmiewa…”556.  

Ruszają zatem, ale okazuje się, o czym pośrednio pisano w przewodniku, że nie jest to 

szczególnie interesujące miejsce: „»koryto« kamienne, mocno nadwyrężone od góry – 

wypełnione wcale nie »kośćmi« uroczej Juliety, lecz »kartami wizytowymi« romantycznych 

turystów. Na ścianie wisi wieniec nadesłany z Australii »od wielbicieli Juliety«. Następnie 

jakby dla zupełnego pozbawienia iluzji, [opiekun tego miejsca – przyp. JZ] ukazuje nam 

»litografowany« bilet wizytowy Shakespeare’a, dodając, iż »autor« zwiedzając Weronę, bilet 

takowy na »pamiątkę« zostawił!?”557.  

Na skutek tej wycieczki Wawrzeniecki, jak sam pisze, stracił „wyborne usposobienie,  

w jakie [go] wprawiła malownicza Werona i piękna wiosna”, zaś dopiero w Wenecji odzyskał 

dobry humor558. 

Wizyta Wawrzenieckiego u grobu Julii raczej się nie udała. Pozostał po niej jednak 

rysunek, umieszczony na okładce „Wędrowca” (il. 46), o dosyć ciekawej (choć niespecjalnie 

wyjątkowej) formie. Ilustracja ta ma imitować dwa nałożone na siebie obrazy (widoczne 

blejtramy) z poszczególnymi scenami z jego pobytu w Weronie. Jej środkowym elementem 

jest właśnie grobowiec Julii, nieprezentujący się, zgodnie z opisem artysty, okazale. Jeśli 

zestawimy go z strzelistymi cyprysami na tle Alp, namalowanymi, jak wiemy, w Ogrodzie 

Giusti, to wygląda on bardzo skromnie. Ciekawy jest motyw „wyjścia” cyprysu poza pole 

                                                      
i polskiej, był on bez wątpienia autorem powszechnie znanym i czytanym (zob. np. cytowana już 

Kowalczyk 1982 czy Hahn 1958, s. XIV-XV). 

Innymi słowy, Gioconda nie mogła istnieć „poza sceną”, zaś Julia już tak – mogła istnieć 

„poprzez tekst” i/lub skojarzenia z nim związane. 
555 Wawrzeniecki 1894, s. 918. 
556 Wawrzeniecki 1894, s. 918. 
557 Wawrzeniecki 1894, s. 918. 
558 Wawrzeniecki 1894, s. 918. 
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obrazowe, co jeszcze bardziej podkreśla jego strzelistość, a także poświadcza, jakie mocne 

wrażenie zrobił na artyście.  

Warto jednak, pomimo rozczarowania Wawrzenieckiego, zwrócić uwagę na dwa 

wątki, które pojawiają się w jego tekście – kultowość postaci Julii (a więc „przymus” 

odwiedzenia grobu przez malarza czy stosy nadsyłanych kartek) oraz tekst Szekspira jako 

kluczowy dla miejsca tej historii w kulturze (czyli konieczność poświadczenia jego 

„obecności” w Weronie we wręcz karykaturalny sposób). Widzimy tutaj ich sprężenie, które 

w mniej lub bardziej uświadomiony sposób wywołuje określone style odbioru w momencie 

fizykalnego kontaktu z miejscami po wielokroć opisywanymi. Nie da się więc da się patrzeć 

na nie bez określonych klisz, których reprodukowanie wydaje się nie mieć końca.  

W dużej mierze problem ten rozciąga się także na przedmiot naszych badań.  

W polskiej ikonosferze pojawiały się włoskie postaci zaczerpnięte ze sztuk teatralnych 

Szekspira, nie tylko bowiem o Julii tu mowa. Zasadniczo triada ta składa się z „nieistnienia” 

niektórych włoskich bohaterów poza skojarzeniami z tekstem Szekspira (innymi słowy – choć 

nie są opisywane tylko u niego, to i tak tylko z nim się kojarzą), kultowości tych postaci oraz 

określonych (czasami wręcz kliszowych) styli ich odbioru.  

Trzeba jednak podkreślić, że nie będziemy zajmować się obecnością Szekspira  

w polskiej sztuce, czy też całościową recepcją jego dzieł związanych z Włochami (np. Kupiec 

wenecki, Otello czy właśnie Romeo i Julia). Na konkretnych przykładach (obrazy i ilustracje 

prasowe) omówimy, jak kreowano i odbierano wizerunek Włochów w poszczególnych 

tekstach mistrza ze Stratford-upon-Avon559. 

W roku 1965 ukazała się książka Szekspir w polskiej plastyce, która zasadniczo podejmuje 

ten temat i omawia najważniejsze przykłady. Zachowując układ chronologiczny, omówiono 

znaczą ilość prac, przy czym, jak się przekonamy, w kilku miejscach skupiono się nie tyle na 

                                                      
559 Interesują mnie tylko sceny zbiorowe lub takie, które dają konkretny pogląd na to, jak 

wówczas wyobrażano sobie Weronę, młodych Włochów lub bohaterów Kupca Weneckiego. Pomijam 

więc portrety aktorów w ich kostiumach scenicznych, zwłaszcza że ich inwentarz dla „Tygodnika 

Illustrowanego” podała już w swojej pracy Alicja Kędziora (zob. Kędziora 2018b). 

 Dodać można, że pod kątem szekspirowskich ilustracji sprawdzono także opracowanie 

Wiktora Hahna Shakespeare w Polsce. Bibliografia, przy czym nie przyniosło ono nowych przykładów 

poza już znanymi z innych opracowań (zob. Hahn 1858, zwłaszcza s. 277-307, czyli część dziesiąta 

opisana jako Materiał ilustracyjny).  
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opisie i interpretacji tych obrazów, ale ich ocenie artystycznej560. Rzecz jasna, jako osobnego 

wątku nie podjęto wizerunku samych Włochów. Druga praca, którą należy odnotować, to 

cytowana już monografia Michała Haakego poświęcona Aleksandrowi Gierymskiemu,  

w której obszerny oraz kluczowy dla całego wywodu rozdział został poświęcony obrazowi 

pt. Kupiec wenecki tego artysty561. Ponadto przeróżne uwagi badaczy na temat konkretnych 

dzieł znajdziemy rozsiane w artykułach i książkach im poświęconych. Będę je omawiał przy 

poszczególnych obrazach.  

Historia Romea i Julii była w Polsce niemalże „od zawsze” znana jako Szekspirowska,  

o czym pisał choćby Michał Wiszniewski w Podróżach do Włoch, gdy opisywał swój pobyt  

w Weronie562. Co jednak ciekawsze, choć jednocześnie oczywiste, zdawano sobie również 

sprawę z tego, że jej rodowód jest znacznie starszy i ma włoskie pochodzenie.  

Na przykład Fryderyk Henryk Lewestam w publicznej prelekcji poświęconej Romeo  

i Julii z 9 stycznia 1870 roku, która ukazała się drukiem w „Kłosach”, wprost zauważał, że 

poeta „wskrzesił nie tylko osoby, lecz nie mniej także epokę minioną. W pierwszej zaraz scenie 

I aktu, w tej Weronie, szarpanej przez niesnaski domowe, poznajemy Italię XIV stulecia, tę 

nieszczęśliwą Italię, dla której Dante z głębi Czyśćca błaga o litość cesarza Albrechta”563. 

Warszawski profesor dopatrywał się także nowelistyki włoskiej jako źródła dla tej historii564. 

W 1911 roku ukazał się obszerny i erudycyjny artykuł w „Przeglądzie Polskim” pt. 

Romeo i Julia przed Szekspirem we Włoszech, w którym Władysław Günther omówił włoskie 

                                                      
560 Ryszkiewicz, Dąbrowski 1965. 
561 Haake 2015, s. 74-190. Tutaj również obszerne rozważania na temat znaczenia Szekspira dla 

polskiej kultury w tym czasie wraz z bibliografią.  
562 Wiszniewski 1851, s. 284-285. 
563 Lewestam 1870, s. 83. 
564 „Pod koniec Wieków Średnich we Włoszech dzikie walki stronnicze miast i rodzin tak dalece 

szarpały życie społeczne, że nieraz wojna zniszczenia wszystkich przeciwko wszystkim już bliska.  

Z postępem czasu podobne wypadki, budzące największe zajęcie w młodzieży i w sercach niewieścich, 

przechodziły z ust do ust w licznych opowiadaniach. […]  

Kiedy następnie, po uciszeniu sic we Włoszech, orężnych walk średniowiecznych, pojawiła się 

w kraju tym nowelistyka, naturalnie brała ona swoje przedmioty po większej części z minionych 

sporów stronniczych i nie pomijała w nich mianowicie smutnych kolei, przez jakie w tej burzliwej epoce 

przechodziły losy miłości. Noweliści, czerpiąc z ustnych tradycji, zwracali się przede wszystkim do 

jednej, odznaczającej się oryginalną tragicznością wypadku, której widownią miała być raz jedna 

miejscowość, raz druga” (Lewestam 1870, s. 72-73). 
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korzenie tej historii, zestawiając teksty źródłowe i ich opracowania565. Choć dużo informacji 

ujął wcześniej Lewestam, to jednak tekst Günthera jest bardziej udokumentowany, a także 

bazuje na wynikach ówczesnych badań literackich. Co warto szczególnie odnotować, autor 

zasadniczo starał się wyważyć, które z motywów czy konwencji są powszechne, niemalże 

wspólne dla całej literatury światowej, a które mają charakter włoski.  

Pierwszym elementem kształtowania się tej historii jest, jego zdaniem, pochodzący  

z 1476 roku zbiór nowelek Masuccia Salernitany, w którym to pojawia się i nasza historia  

(o innej fabule, ale trzech tych samych kluczowych motywach – miłości, nienawiści  

i udawaniu śmierci), zaś jej bohaterzy nazywają się Mariotto i Giannozza566. Następnym 

ogniwem jest Paolo e Daria amanti Gaspara Viscontiego, któremu Władysław Günther zarzuca 

wprawdzie m.in. „artystyczną przeciętność i rozwlekłe dygresje”, ale przyznaje, że jest 

oryginalna, a także to właśnie w niej po raz pierwszy pojawiła się „scena balkonowa”567. 

Pierwszym tekstem, w którym historia ta pojawia się jako „Romeo i Julia”, jest nowelka 

Luigiego da Porto pt. Giuletta e Romeo, opublikowana już po śmierci autora w 1527 roku568. 

Dalej autor pisze o kolejnym tekście, czyli o poemacie podpisanym „Clizia”, przy czym uznaje, 

że jest to tylko „wierszowana parafraza” dzieła da Porto569.  

                                                      
565 Günther 1911. Autor zaczyna od wzmianek z XII wieku, ale kluczowym problemem okazują 

się interpretacje Boskiej komedii, w której to fragmencie (dokładnie w pieśni VI (w. 106-108) Czyśćca) 

dopatrywano się poświadczenia tej historii, gdyż jest mowa o Montecchich i Capellettich. To o nich, 

zdaniem Günthera (cytującego przekład Porębowicza) miał myśleć Dante, gdy we wcześniejszych 

tercynach pisał o tych, którzy „gubią się i żrą nieustannym bojem / W obrębie muru i jednej fosy”. To o 

tym fragmencie wspominał Lewestam, pisząc o Dantem wołającym z Czyśćca. 

Ponieważ uważano, że historia Romea i Julii działa się za rządów Bartolomeo della Scali, zaś 

poświadczonym jest, że w tym czasie Dante bywał w Weronie, to „wspomnienia niedawnych 

wypadków mogły się przedostać łatwo do pieśni, która poeta współcześnie opracowywał, a którą 

kończył w r. 1314” (por. Günther 1911, s. 165-167, cytat z tej ostatniej strony).  

 Ważnym elementem, zdaniem Günthera, jest także problem rodzącej się wówczas 

nowelistyki włoskiej (s. 168-171), w której to historia bazująca na podobnych motywach pojawia się po 

raz pierwszy w XVI wieku, choć jest trudno wskazać jej bezpośredni pierwowzór (s. 172).  
566 Günther 1911, s. 315-318. 
567 Günther 1911, s. 319-323. 
568 Günther 1911, s. 323-325. 
569 Günther 1911, s. 325-326. „Clizia” ma być pseudonimem Gherarda Boldieriego, który 

zdaniem Günthera ujął swój utwór w formie miłosnej skargi, zaś uczucie zastąpiło mu „talent  

i umiejętności artystycznego opracowania utworu. I musiał znajdować rozkosz w swej miłosnej 

skardze, rozciągnął ją bowiem na 217 oktaw posługując się znanym środkiem powtarzania co chwila 

znanych prawd ogólnoludzkich” (s. 326).  
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Kluczowym i najważniejszym dziełem jest wersja Mateo Bandella z 1531 roku, ale jest 

ona tak podobna do poprzednich, że autor bywał nawet oskarżany o plagiat570. Zdaniem 

Günthera dowodzi to raczej trwałości tradycji ustnej, rozpowszechnienia tej historii, czy też 

pewnego rodzaju „kanoniczności”, zaś Bandello „tylko” spisał ją w Weronie, czyli „w mieście, 

które uważało się za najbliższą ojczyznę Romea i Julii i gdzie ich tradycja, choć zaszczepiona 

sztucznie, musiała wżyć się najsilniej, ujęty historią ciekawszą od wielu, które spisywał”571. 

Nasz badacz opisuje ją i zauważa, że stanowi właściwie streszczenie dzieła Szekspira572.  

Jak więc widać, istniała świadomość włoskiego pochodzenia tej historii, jej literackich 

pierwowzorów, czy też kontekstów kulturowych, jakie w niej zawarto ze względu na Italię 

jako miejsce akcji. Co więcej, owa „włoskość” była przywoływana już na samym początku 

opowieści o Romeo i Julii, zaś ten konkretny moment z dziejów Włoch był wręcz 

uzasadnieniem działań bohaterów tragedii. Świadomi tej wiedzy przejdźmy teraz do samych 

obrazów. 

W 1879 roku Kazimierz Mirecki namalował obraz Romeo i Julia (il. 47). Nie był on 

wówczas ani pokazywany, ani reprodukowany w prasie, ale warto zwrócić na niego uwagę573. 

Przede wszystkim jest to oczywiście „scena balkonowa” z tragedii Szekspira; w tle 

przedstawiono panoramę miasta. Mireckiemu udało się także ukazać trudność, jaką musiał 

pokonać Romeo, żeby spotkać się z Julią, oraz napięcie związane z całą sceną – wszak 

kochankowie mogą zostać spostrzeżeni. Widzimy więc Romea niemalże balansującego na 

gzymsie balkonu (samo wspięcie się na niego wymagało zręczności), właściwie 

przytrzymywanego przez Julię. W symboliczny sposób podkreśla to też ich zaufanie i oddanie 

względem siebie. 

                                                      
570 Günther 1911, s. 326-330. Autor szczegółowo omawia życiorys Bandella.  
571 Günther 1911, s. 330-331. Cytat na tej drugiej stronie.  
572 Günther 1911, s. 332-335. 
573 Kazimierz Mirecki (1830-1911) był malarzem. Co ciekawe, jego matką była Włoszka, zaś on 

sam urodził się w Genui, gdzie jego ojciec pracował jako dyrygent. W swojej twórczości Mirecki 

zajmował się różnorodną tematyką, np. malował sceny dworskie, także z czasów Jagiellonów, oraz 

obrazy religijne. Kilkakrotnie był w Italii, zaś włoska tematyka pojawiała się u niego dosyć regularnie 

(por. Polanowska 1993). O jego bardzo ważnym obrazie pt. Wprowadzenie muzyki na dwór Zygmunta I 

przez Bonę piszę szczegółowo w dalszej części pracy.  
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Nad zakochanymi zachodzi słońce, kryjąc wszystko w ciemności, i tylko od nich bije 

pewnego rodzaju jasność. Jest to oczywiście zgodne z tekstem Szekspira (w tłumaczeniu 

Adama Mickiewicza): 

„ROMEO (wchodzi) 

[…] 

(Julja ukazuje się w oknie) 

Lecz stójmy, co to w oknie błysnęło zarazem? 

To wschód słońca, a słońcem są Julii lica. 

Wnijdź, o prześliczne słońce, na zgubę księżyca! 

[…] 

I cóż, jeżeli gwiazdy błysną śród jej czoła? 

Blask Julii oblicza gwiazdy zaćmić zdoła, 

Jako dzień gasi lampy; a niebo jej okiem 

Powietrzną jasność takim lałoby potokiem, 

Że ptaki dzień w omylnym witałyby dźwięku”574. 

Warto jednak zauważyć, że nie chodzi tylko o zgodność z tekstem Szekspira, gdyż jak 

wiadomo, scena ta dzieje się wieczorem, ale o wyzyskanie przez malarza symbolicznych 

możliwości z nią związanych. Mamy więc typowy chwyt romantyczny, czyli zestawienie 

emocji bohaterów z towarzyszącym im pejzażem – czasami na zasadzie kontrastu (ujmowanie 

w jednej scenie przeciwieństw, żeby wydobyć ich cechy) lub podobieństwa (wzajemne 

poświadczanie się). Z reguły służyło to ukazaniu stanu duszy (czy też mentalnego) bohaterów, 

ale w tym wypadku nie chodzi tylko o pokazanie „jasnej” miłości młodych i „ciemnej” nocy, 

lecz raczej o zasugerowanie, że otoczenie, w którym się znajdują, nie jest im przyjazne.  

W jeszcze prostszym ujęciu – że gromadzą się nad nimi czarne chmury. W ten sposób zostaje 

dopowiedziany dalszy ciąg tej historii. 

Można także odnotować samą scenerię tego obrazu – odwołuje się ona do poczucia 

dawności (architektura domu Julii), ale jej szczegóły zostały już potraktowane swobodnie. Tak 

samo jest z kostiumami, które mogą uchodzić za bardziej renesansowe niż średniowieczne. 

                                                      
574 Mickiewicz 1894, s. 29-30. 
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Obraz Mireckiego nie pojawia się tutaj przypadkowo, ponieważ „scena balkonowa” 

stanie się jedną z ważniejszych, jeśli chodzi o postrzeganie tej historii. Być może na jej 

popularności dodatkowo zaważył fakt, że podczas prapremiery w Krakowie w 1868 roku 

„scena balkonowa” była grana na podstawie tłumaczenia Adama Mickiewicza575. Pamiętając 

zaś o niebagatelnym autorytecie i popularności tego poety w Polsce, nie sposób nie łączyć tego 

z samym tekstem Szekspira.  

Nieco później, bo w styczniu 1887 roku, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 

publikuje rysunek Czesława Jankowskiego pt. Szekspiriana (il. 48). Składała się z trzech 

podpisanych obrazków – scen pochodzących z Romea i Julii, Kupca Weneckiego (w sumie dwie) 

oraz portretu Lady Makbet. Ta pierwsza to „scena balkonowa”. Pozornie nie wydaje się ona 

być szczególnie interesująca jako dzieło artystyczne, ale potwierdza skojarzenia dramatu 

właśnie z tym momentem576. Aktorzy mają na sobie stroje, które można określić jako 

„renesansyzujące”, ale nie zdradzają one jakichś większych związków z Włochami, zwłaszcza 

w okresie średniowiecza. Co więcej, sądząc po wieku postaci na tej rycinie, byli to dorośli 

aktorzy grający w konkretnym przedstawieniu, którego dokumentację wizualną oglądamy. 

Jeśli jednak, ze względu na tytuł oraz „przekrojowy” charakter kompozycji, uznamy ten 

rysunek za probierz postrzegania tych trzech sztuk Szekspira, to „scena balkonowa” okazuje 

się najważniejsza dla Romea i Julii.  

Co więcej, możemy się pokusić o stwierdzenie, że historia ta była wówczas 

postrzegana, przynajmniej przez artystów, jako romans młodych ludzi, zaś włoski kontekst 

schodził na dalszy plan. Stroje i sceneria stawały się raczej umowne, chodziło w nich o owe 

poczucie „dawności”. Warto podkreślić, że Julia zajmuje w nim szczególne miejsce. Wydaje 

się wręcz, że choć jest to ich wspólna historia, to jednak w tej postaci skupia się cały 

dramatyzm. Innymi słowy, Julia staje się heroiną, gdyż to jej działania są kluczowe dla 

przebiegu akcji.  

                                                      
575 Hahn 1958, s. 169; Heise 1982, s. 709. Brak informacji na temat tłumaczenia reszty utworu. 
576 Zdaniem Ryszkiewicza i Dąbrowskiego tego typu rysunki miały „charakter błahy  

i okazjonalny. Ich żywotność trwała niewiele dłużej niż aktualność zeszytów periodyków, które je 

zamieściły” (Ryszkiewicz, Dąbrowski 1965, s. 44). Sąd ten wydaje się jednak zbyt pochopny, o czym 

przekonamy się niżej.  
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Jak wspomniałem, nie dysponujemy wystarczającym materiałem, żeby uczynić z tego 

wniosek, przy czym sądząc jedynie po tytułach prac, jakie pojawiały się na wystawach czy  

w prasie ilustrowanej, to możemy postawić hipotezę, że są „Julie”, ale nie ma „Romeów”. 

Pod tym kątem warto spojrzeć na pracę pt. Julietta Pantaleona Szyndlera, która ukazała 

się w „Kłosach” w 1886 roku (niestety bez komentarza), zresztą z adnotacją, że jest to 

bohaterka tragedii Szekspira (il. 49). Jest to też to samo dzieło, które pokazano w Warszawie 

na wystawie w 1885 roku577. Jak pisali Dąbrowski i Ryszkiewicz, bazując na reprodukcji  

z „Kłosów”, „była to kompozycja raczej słaba i banalna: niewymyślna postać dziewczyny  

w przedsionku niby-renesansowego kościoła”578.  

Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią, gdyż sama scena zawiera w sobie pewne 

znaczenia, które przesądzają, że obraz Szyndlera nie jest „kompozycją słabą i banalną”. 

Zacznijmy od tego, że nie jest to przedsionek kościoła, ale zupełnie inne miejsce. Stojącą na 

dalszym planie rzeźbę udało mi się rozpoznać jako Fontana di Madonna Verona, co dosyć 

precyzyjnie wyznacza miejsce akcji obrazu. Sądząc po układzie figury względem bohaterki, 

Julia znajduje się w Case Mazzanti, czyli jednym z najstarszych budynków Werony, zaś za nią, 

co widać przez charakterystyczne arkadowanie portyku, znajduje się Piazza dell’Erbe ze 

wspominaną rzeźbą (il. 50-51)579.  

Podkreślam ten wątek, ponieważ pokazuje on, że malarz nie umieścił bohaterki 

swojego obrazu w przypadkowym miejscu. Pytanie oczywiście, czy była to tylko przemyślana 

dekoracja, inspirowana konkretnym miejscem, czy też element, który miał zostać rozpoznany 

przez wykształconego odbiorcę. Jak wiemy, na wystawie w 1885 roku wraz z Juliettą zostały 

pokazane także inne włoskie prace, co sugerowałoby, że były one plonem jego wyjazdu do 

Włoch w roku 1883580. Możemy więc przyjąć, że skoro zwiedził Wenecję, to 

                                                      
577 Wiercińska 1869, s. 373. Była także, pokazana w 1890 roku, praca pt. Julietta – sądząc po 

rozmiarach nie były one tożsame. Omawiany obraz Szyndlera był także reprodukowany w „Ziarnie” 

w 1913, również bez komentarza (zob. Grajewski 1972, s. 282).  

Wiemy też o innych obrazach, które były pokazywane np. w Salonie Krywulta, ale ich los jest 

obecnie nieznany, podobnie jak ich ewentualne reprodukcje. Józef Kruszewski pokazał pracę Romeo  

i Julia (w 1890), zaś w 1905 Tytus Maleszewski wystawił Giuliettę (zob. Płażewska 1966, s. 385 i 390). 
578 Ryszkiewicz, Dąbrowski 1965, s. 47. 
579 Na marginesie można zauważyć, że Piazza dell’Erbe pojawiało się w twórczości polskich 

artystów, namalował je np. Gierymski czy Stanisławski. 
580 Daranowska-Łukaszewska, Wójcik 2014-2015, s. 318. Warto nadmienić, że praca 

Daranowskiej-Łukaszewskiej i Wójcik, czyli biogram artysty w Polskim Słowniku Biograficznym, to 
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najprawdopodobniej wybrał się do nieodległej Werony, zwłaszcza że był konsekwentny  

w swoich szekspirowskich zainteresowaniach581. 

Wróćmy jednak do samej Julii na obrazie Szyndlera. Nie udało się połączyć tej sceny  

z konkretnym fragmentem dzieła Szekspira, a ponadto zastanawiające są inne elementy – 

kielich stojący na sarkofagu (skrzyni?) czy książeczka w ręku Julii. Jeśli jednak uznamy, że 

tematyka szekspirowska i włoska były dla artysty szczególna, to wtedy przedstawienie to jest 

pewnego rodzaju sumarycznym ujęciem historii tej bohaterki. Mamy więc włoską bohaterkę 

(świadczy o tym jej wygląd, który można określić nawet jako „typ włoski”), przeżywającą 

jakąś rozterkę, umieszczoną w opuszczonej, choć dostojnej przestrzeni. Jak bowiem widać, na 

tle pozostałych omawianych tutaj prac, obraz Szyndlera bodaj najmocniej akcentuje włoskie 

elementy czy skojarzenia. Dodać jeszcze można, jak się przekonamy w dalszym ciągu pracy, 

że tego typu ujęcia kobiet (także włoskich) nie są odosobnione w twórczości tego artysty. 

Ponadto nie jest to zakochana Julia, którą miłość wprowadza w stan błogości, ale postać 

świadoma swojego tragicznego losu, z którym musi zmagać się sama. Trzeba przyznać 

Dąbrowskiemu i Ryszkiewiczowi, że rzeczywiście na jej twarzy nie widać jakiejś większej 

psychologicznej rozterki. Można jednak założyć, że Julia-bohaterka Szekspira była na tyle 

znana, że budziła określone skojarzenia bez większych trudności.  

Na Szyndlerze nie kończy się przegląd scen z tragedii Szekspira w polskiej ikonosferze. 

Warto także wspomnieć o ilustracjach Elwiro Michała Andriolliego. Wykonał on na 

zamówienie paryskiego Firmin-Didot serię ilustracji do francuskiego tłumaczenia Romeo i Julii, 

które ukazało w 1886 roku582. Pojawia się tutaj pewna trudność – na ile przynależą one do 

polskiej ikonosfery, tj. na ile te prace kształtowały postrzeganie Włochów w Polsce. Dlatego 

choć jestem świadomy istnienia całego cyklu, to omówię tutaj te dwie, które były 

                                                      
dotychczas jedyne całościowe opracowanie życia i twórczości malarza. Z niej wiemy także, że w roku 

1872 Szyndler studiował w Rzymie. 
581 Ryszkiewicz, Dąbrowski 1965, s. 47-48. Zob. też Daranowska-Łukaszewska, Wójcik 2014-

2015, s. 318. 

 Właśnie taką trasę przemierzał cytowany już na początku tej części Marian Wawrzeniecki 

blisko dekadę później. Można też odnotować, jak taką podróż postrzegał latem 1872 John Ruskin. Jego 

zdaniem to okolica, „która – jak żadna inna na świecie – powinna poruszać serca i dawać radość oczom 

młodych dziewcząt. Między Weroną a Wenecją!” (Ruskin 2011a, s. 350).  
582 Ryszkiewicz, Dąbrowski 1965, s. 43-44; zob. także Piątkowski, Dobrzycki 1904, s. 128-129. 
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reprodukowane w polskiej prasie. Warto także wspomnieć, że ich obszerny wybór 

zaprezentowano także monografii Androlliego wydanej w 1904 roku583. 

W kwietniu 1887 roku „Biesiada Literacka” zamieściła ilustrację pt. Romeo w celi  

o. Laurentego (il. 52) wraz z opisem: „jest to scena w celi zakonnika, ojca Laurentego. Romeo 

po pojedynku, w którym padł Tybalt; w rozpaczy po stracie przyjaciela, a powinowatego Julii; 

przerażony wyrokiem księcia, który go skazał na wygnanie z obrębu Werony, z dala od 

kochanki – chce sobie odebrać życie. Na tę chwilę przybiega do celi mamka Julii. […] 

Odtworzenie w rysunku tej sceny jest mistrzowskie, lepsze nawet, niż by to zrobić mógł Doré, 

którego zacięcie posiada Andriolli, górując nad nim zapałem i oryginalnością”584. 

Pomijając już samo zestawianie polskiego i francuskiego artysty, co daje pogląd na 

popularność tego drugiego, warto skupić się na samej scenie. Andriolli detalicznie odtwarza 

scenerię i ubiór, przy czym są one połączeniem motywów średniowiecznych (architektura)  

i renesansowych (stroje). Ciekawa jest sama kompozycja – rozgrywa się ona pomiędzy tymi 

trzema postaciami, zaś w emocjach, które są pomiędzy nimi, zamyka się groza całej sceny. 

Zwróćmy uwagę na rozpacz Romea – wyraża się ona w kurczowo zaciśniętych 

palcach, bo nie widzimy jego twarzy. Reakcja dwóch pozostałych postaci jest kontrastowa, 

gdyż ojciec Laurent pozostaje spokojny, zaś mamka Julii silnie wzburzona. Można nawet 

powiedzieć, że są to dwa modele zachowania się wobec tragicznej sytuacji – albo głębokie 

poruszenie i rozpacz, albo stoicki spokój. Jak jednak wiemy, to mamka wpłynie na Romea  

i zacznie on działać, zaś ojciec Laurenty pozostanie świadkiem całej tragedii.  

W grudniu 1903 roku „Wędrowiec” poświęcił znaczą część numeru Michałowi 

Androllemu, publikując szeroki wybór ilustracji (zasadniczo bez komentarza), a także tekst,  

w którym wyjaśniono, że dzieje się to przy okazji publikacji książki pt. Andriolli w sztuce i życiu 

społecznym585. Zamieszczono omówioną wyżej ilustrację, co świadczy o jej popularności,  

a także inną, przedstawiającą scenę rozmowy Julii z rodzicami wraz z odpowiednim 

fragmentem tekstu (il. 53). Pod względem układu przestrzennego ilustracja ta powtarza ujęcie 

                                                      
583 Piątkowski, Dobrzycki 1904. 
584 Romeo w celi 1887, s. 235. Oczywiście odnotowano, że ilustracje te powstały na zlecenie 

francuskiego wydawnictwa, które uznało w „polskim artyście godnego następcę Doré”.  
585 Andriolli w sztuce 1903. 
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z obrazu Szyndlera – postać Julii znajduje się w nieco wydłużonym pomieszczeniu, które 

zostaje ujęte w skrócie perspektywicznym. 

Kończąc ten przegląd prac, można także wspomnieć o pracy Władysława 

Czachórskiego, Pogrzeb Julii z 1874 roku (il. 54), przy czym jest to niewielki szkic olejny, 

zapewne będący wstępnym rozplanowaniem mas malarskich, który wedle mojej wiedzy nie 

był pokazywany na ówczesnych wystawach czy w czasopismach. Niewątpliwie widzimy tutaj 

przede wszystkim korowód postaci w renesansowych strojach, zaś sama postać Julii, niesionej 

na marach, właściwie niknie w całej kompozycji. Ryszkiewicz i Dąbrowski pisali o nim, że jest 

to „wrażeniowo ujęty renesansowy orszak, […] ze zróżnicowanymi strojami, bynajmniej nie 

żałobnymi”, zaś sam format szkicu to cassone586.  

Oczywiście skromna liczba polskich artystów zajmujących się Romeo i Julią nie 

świadczy o tym, że tego typu sceny były nieznane. Musimy tutaj rozróżnić problem 

szekspirowskich zainteresowań polskich artystów (jak np. Szyndler) a istnienie scen z tymi 

postaciami w ówczesnej ikonosferze. Dowodzi to, że nie był to szczególnie chętnie poruszany 

przez twórców temat. Jak się jednak okazuje, polskie czasopisma drukowały ilustracje 

artystów zagranicznych, co niejako umacniało wyżej omówione style postrzegania tej historii. 

W dużej mierze nie były one komentowane, co świadczy o tym, że powszechnie je znano. 

Poniżej omawiam pokrótce cztery przykłady w kolejności chronologicznej.  

„Tygodnik Illustrowany” w listopadzie 1877 roku opublikował ilustrację Ferdynanda 

Pilotiego pt. Scena grobowa z tragedii „Romeo i Julia” (il. 55). Nie umieszczono żadnego 

komentarza, co pozwala przypuszczać, że motyw ten nie wymagał objaśnień. 

W 1884 roku „Bluszcz” publikuje ilustrację pt. Ojciec Laurenty i Julia (il. 56). Nie podano 

nazwiska artysty, ale udało mi się ustalić, że była to rycina E. Hopmanna587. Miała ona jednak 

jedynie ilustracyjny charakter, ponieważ obok zamieszczono dokładnie ten fragment tragedii 

Szekspira w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego. 

 „Tygodnik Illustrowany” w 1896 roku publikuje reprodukcję obrazu rosyjskiego 

malarza Konstantego Makowskiego pt. Romeo i Julia (il. 57). W jej opisie więcej miejsca 

                                                      
586 Ryszkiewicz, Dąbrowski 1865, s. 35. Zob. też Jaroszyński 2004, s. 33-34. 
587 Rycina pt. Juliet with Friar Laurence – zob. https://www.alamy.com/stock-photo-william-

shakespeare-1564-1616-english-writer-romeo-and-juliet-juliet-101915788.html (dostęp: 19 IV 2019). 

 

https://www.alamy.com/stock-photo-william-shakespeare-1564-1616-english-writer-romeo-and-juliet-juliet-101915788.html
https://www.alamy.com/stock-photo-william-shakespeare-1564-1616-english-writer-romeo-and-juliet-juliet-101915788.html


 

198 

 

poświęcono artyście niż przedstawieniu. Czytamy w nim, że scenę tę „artysta malował 

natchniony przecudną tragedią Szekspira o nieszczęśliwej parze kochanków, padających 

ofiarą waśni rodowej”588. Dzieło pokazuje parę w uścisku. 

Trzy lata później również w „Tygodniku Illustrowanym” natrafiamy na obraz o tym 

samym tytule, ale autorstwa Forda Madoxa Browna (il. 58), przedstawiający zaśnięcie Julii. 

Jest on jednak częścią ilustracji do artykułu Ignacego Matuszewskiego na temat malarstwa 

prerafaelitów. 

Po przeglądzie prac zagranicznych, tworzących kontekst postrzegania tej pary  

i tragedii Szekspira, czas na wnioski. Jak już zauważono, Romeo i Julia dosyć szybko stali się 

po prostu parą kochanków uwikłanych w tragiczną historię. Jej uniwersalność zwyczajnie 

przesłaniała włoski kontekst tej historii, ale trzeba też przyznać, że jego znajomość, czy też 

uwypuklenie, nie było chyba konieczne do prawidłowego przedstawienia i odbioru tej 

historii. Dodawała ona im pewnego rodzaju klimatu „dawności”, ale może poza Szyndlerem 

i Andriollim, który – jak wiadomo – pojechał do Werony wykonywać studia rysunkowe do 

swoich ilustracji – zasadniczo nie przywiązywano do tego uwagi. Widać to szczególnie 

wyraźnie, gdy zestawimy omawiane przykłady z ówczesnym piśmiennictwem, na przykład 

tym cytowanym – wątek włoski pojawia się niemal zawsze, stanowi albo punkt wyjścia albo 

kontekst stanowiący czasami oś narracji. W dodatku autorzy często wspominają także  

o samych włoskich tekstach, które poprzedziły dramat Szekspira. Można więc powiedzieć, że 

z dyskursu poświęconego włoskości Romeo i Julii do samej ikonosfery przeniknęło niezbyt 

wiele.  

 Najlepszym na to dowodem jest sama „scena balkonowa” mająca w sobie coś ze sceny 

rodzajowej, która mogłaby wydarzyć się wszędzie, nie tylko w Italii. Widzimy w niej 

przekraczanie barier, afirmację młodości i miłości, element napięcia, łamania pewnych 

konwenansów, przy jednoczesnym pozytywnym wydźwięku. W tym kontekście 

stereotypowe włoskie cechy, takie jak namiętność, lekkie szaleństwo z powodu miłości, ale  

i tragiczne uwikłanie kochanków pozostawały dalekim, choć ważnym, skojarzeniem.  

O zakorzenieniu „sceny balkonowej”, nie tylko jako ujęciu pary zakochanych, ale  

i kojarzonej bez większych trudności z dramatem Szekspira w polskiej ikonosferze (i to już  

                                                      
588 Nasze ryciny. Romeo i Julia 1896, s. 673.  
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w 1875 roku), może świadczyć praca Alfreda Kowalskiego pt. Romeo i Julia o ujęciu 

humorystyczno-rodzajowym. Reprodukcja zamieszczona w „Tygodniku Illustrowanym” 

przedstawia dwójkę dzieci – dziewczynkę w oknie oraz chłopczyka stojącego w ogródku i 

próbującego się do niej wspiąć (il. 59).  

Zapomnijmy jednak o tej zabawnej, lekko nawet pretensjonalnej scence i przytoczmy 

raz jeszcze słowa Władysława Güntera, który na końcu swojego obszernego tekstu tak 

wyjaśniał, dlaczego Romeo i Julia są bardziej „uniwersalni” niż „włoscy”. Otóż, „gdyby 

Romeo otrzymał jako pierwszą wiadomość prawdziwą – z tragedii Montecchich  

i Cappellettich nie zostałoby nic. To wszystko prawda. Cóż, kiedy nowelka przedstawia parę 

wyjątkowo cierpiących z miłości, zakochanych »na śmierć«… Zdaje się, że temat ten, ujęty  

w jakie bądź ramy, na tle jakichkolwiek stosunków, byle opowiedziany z uczuciem i 

przejęciem, czyni wrażenie zawsze i wszędzie. Cóż dopiero, gdy Szekspir dodał mu powagę 

i urok swojego geniuszu”589.  

 

Kupiec wenecki, czyli temat akademicki oraz przykłady z prasy 

polskiej  

Obraz Aleksandra Gierymskiego pt. Kupiec wenecki z roku to bodaj najważniejsze 

przedstawienie tego dramatu w polskim malarstwie, a także jeden z najwybitniejszych 

obrazów malarza. Praca ta pozostaje obecnie zaginiona. Jak pisał Juliusz Starzyński: „Kupiec 

wenecki był wielkim sukcesem dwudziestotrzyletniego artysty: przysporzył mu nagrodę 

akademicką, ale na Wystawie Wiedeńskiej w 1873 r. był od razu zauważonym debiutantem 

międzynarodowym. Choć w Polsce Kupiec wenecki po raz pierwszy został pokazany dopiero 

w 1924 r. – pochlebne wzmianki o tym obrazie można było znaleźć w prasie krajowej  

w różnych czasach”590.  

Reprodukcję tego obrazu zamieściły „Kłosy” w 1880 roku (il. 60), zaś w jego opisie 

czytamy tak: „mamy tutaj przed sobą scenę I z aktu IV słynnego dramatu Szekspira 

przedstawiającą ferowanie wyroku na Szylocka, któremu Porcya, udająca sędziego, przyznaje 

prawo wykrojenia funta misa z piersi dłużnika, zgodnie z brzmieniem podpisanego przezeń 

                                                      
589 Günther 1911, s. 337. 
590 Starzyński 1961, s. 160. 
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wekslu, z tym jednak zastrzeżeniem, pod groźbą najsurowszej kary, aby przy tym nie śmiał 

wytoczyć ani kropli krwi zapozwanego kupca. Nie wdając się w wykazywanie zalet tego 

dzieła, uważamy tylko za konieczne zaznaczyć, że panuje w nim styl wczesnego renesansu, nad 

którym nasz artysta sumienne i gruntowne odbywał studia nad celniejszych mistrzach tej 

szkoły, takich jak: Cimabue, Carpaccio, Jan Bellini (Gianbelli), Masaccio (Tomasso Guidi)  

i inni; jak zaś potrafił [Gierymski] przeniknąć się ich duchem, i jak dzielnie wywiązał się  

z zadania, zaszczytnie o tym zaświadczyła Akademia Monachijska, która go za ten obraz 

uwieńczyła nagrodą”591.  

Jak się jednak okazuje, o czym już wspominałem, analizy obrazu dokonał Michał 

Haake i w obszernym tekście wskazał, że zasadniczo wątki weneckie mają w tym dziele 

mniejsze znaczenie, podobnie jak sam wpływ Carpaccia592. Badacz W toku analizy badacz 

stwierdził, że wenecki mistrz nie okazał się bezpośrednim pierwowzorem, przede wszystkim 

ze względu na wysoką samodzielność Gierymskiego i brak zasadniczych związków 

formalnych pomiędzy dziełami tych artystów.  

Warto jednak wspomnieć, że Gierymski wykonał właściwie ministudium na temat 

strojów z epoki włoskiego późnego średniowiecza i renesansu, zaś Carpaccio był tutaj 

wzorem. Można więc powiedzieć, że na obrazie tym widać przekrój weneckiego 

społeczeństwa w tym czasie. Co więcej, choć polskich malarz zasadniczo nie przedstawił 

żadnego z konkretnych weneckich pomieszczeń, to kolumny pomieszczenia, w którym dzieje 

się akcja obrazu, są kopią tych z Bazyliki Św. Marka.  

Konkludując zaś, jak wynika z interpretacji Haakego, dzieło Gierymskiego było 

pierwszym obrazem, w którym malarz zastosował „figuralizm”. Chodziło o stworzenie 

takiego układu wewnątrz pola obrazowego, żeby wszystkie elementy malarskie odnosiły się 

do głównej zasady – „horyzontalne/wertykalne”. Elementy ujęte „horyzontalnie” skupiały się 

na ukazywaniu ludzkiej egzystencji, zaś „wertykalne” do boskości czy też transcendencji. Jak 

jednak widać, taki układ staje się nadrzędny wobec szekspirowskiej historii dziejącej się  

w Wenecji593. 

                                                      
591 Kupiec wenecki 1880, s. 227. 
592 Haake 2015, s. 74-190. 
593 Do wątku Carpaccia i Gierymskiego jeszcze powrócimy – przy okazji pracy Przed Pałacem 

Dożów. 
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Nie zmienia to faktu, że sam dramat, jak czytaliśmy, był znany, przy czym raczej nie 

pojawiał się często w polskiej ikonosferze. Inne przykłady prac przedstawiających sceny  

z Kupca weneckiego Szekspira, które udało mi się znaleźć, to właściwie dwie ilustracje i jeden 

obraz (nie licząc dwóch, co do których istnienie jedynie hipoteza, że mogą przedstawiać sceny 

z dramatu)594. Pierwsza zachowana praca to ilustracja Franciszka Tegazzo, opublikowana  

w „Tygodniku Illustrowanym” w 1869 roku (il. 61), przy czym „wykonana z natury”, zatem 

przedstawia konkretną inscenizację teatralną. Najważniejsza jest tutaj gra aktorska, postaci 

mają na sobie kostiumy o „nowożytnym” charakterze.  

Następnym dziełem jest obecnie zaginiony obraz Władysława Czachórskiego pt. 

Kupiec wenecki (il. 62). Tak pisali o nim Ryszkiewicz i Dąbrowski: „Dla Czachórskiego ułożyła 

się ona jak teatralne widowisko; z jednej strony pieniący się z wściekłości Żyd Shylock,  

z drugiej spokojny, zdecydowany na wszystko Antonio, w środku na podwyższeniu, Porcja 

w sędziowskiej todze. Trójkąt ten zamyka cały dramatyczny węzeł i cały sens akcji. Poza nim 

pozostały grupy statystów, rozmieszczone w płytkiej scenie pałacowego wnętrza”595. 

Dodać jeszcze można zdjęcie z 1911 roku, które opublikował „Tygodnik Illustrowany”, 

ale jest to właściwie fotografia scenografii z przedstawienia teatralnego. Trudno rozpoznać, 

kogo grają widoczni na zdjęciu aktorzy, więc ilustracja ta ma przede wszystkim wymiar 

dokumentacyjny (il. 63). Ponadto, zdaniem Ryszkiewicza i Dąbrowskiego obraz Szyndlera pt. 

Przed dożą (obecnie zaginiony, pokazany na wystawie w Warszawie w 1872 roku) mógłby być 

sceną z tego dramatu, jeśli weźmiemy pod uwagę Szekspirowskie zainteresowania malarza596. 

Natomiast według Henryka Piątkowskiego i Henryka Dobrzyckiego, Andriolli miał pracować 

nad swoimi ilustracjami do tej sztuki Szekspira, ale nie zachowały się choćby ich szkice597. 

 

Dante, Boska komedia i obrazy im poświęcone (1) – wprowadzenie  

„Cały ten obraz, na który zdobyć się mogła tylko tytaniczna imaginacja, pozostanie na 

wieki źródłem najgłębszych wrażeń dla ludzkich umysłów. Prawie równocześnie już  

                                                      
594 Pomijam tutaj przedstawienia Shylocka, np. pędzla Maurycego Gottlieba. 
595 Ryszkiewicz, Dąbrowski 1965, s. 25-26. Tam także historia samego obrazu. Pisał też o nim 

ostatnio Wacław Jaroszyński – zob. Jaroszyński 2004, s.  
596 Ryszkiewicz, Dąbrowski 1965, s. 48. 
597 Piątkowski, Dobrzycki 1904, s. 129. 
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z okazaniem się Boskiej komedii poczęto dobierać z niej obrazy demonicznej grozy, pożyczać  

z niej barwy i całe pojedyncze ustępy – a niektóre z nich jak np. Francesca di Rimini, Ugolino 

itd. przeszły od razu w imaginację ludu… Na oblekanie poety w widome kształty wysiliło się 

mnóstwo artystów: Giotto, Michał Anioł, Cornelius itd. – ale barwy były za słabe, dłuto nieme, 

wobec potęgi śpiewu…” – tak czytamy w lwowskim „Dzienniku Literackim i Politycznym”  

z maja 1867 roku, na łamach którego omawiano publiczną prelekcję Józefa I. Kraszewskiego  

o Dantem i Boskiej komedii598. 

Cytat ten wprowadza nas w problematykę, jaką jest pewnego rodzaju adekwatność 

tekstu Dantego i ilustracji mu poświęconych. Ponadto na przykładzie tego cytatu możemy 

wskazać trzy problemy badawcze, jakimi są – polska recepcja tekstu Boskiej komedii w latach 

1861-1914, postrzeganie Dantego jako jej autora, bohatera i narratora, a także wizualna 

reprezentacja poety i jego dzieła. Opinia ta wskazuje, że w tym przypadku przyznano słowu 

prymat nad obrazem.  

Niemniej jednak chciałbym się zastanowić nad tym, jak Boska komedia oraz Dante 

funkcjonowali w polskiej ikonosferze w tamtym okresie, według jakich reguł lub schematów. 

Warto także już na początku zaznaczyć, że nie ma chyba innego dzieła, z którym tak mocno 

byłby związany jego autor. Innymi słowy, Boska komedia to Dante, zaś Dante to Boska komedia. 

Jak się bowiem przekonamy, nie sposób, przynajmniej w polskiej ikonosferze, postrzegać ich 

rozdzielnie.  

Dyskusja na temat Dantego, czy też dantyzmu w literaturze polskiej, w XIX wieku, nie 

pozostawia wątpliwości – Boska komedia oraz postać wygnańca z Florencji fascynowała 

polskich pisarzy599. Co jednak ciekawe, pomimo podziwu wobec Dantego, przyznawania mu 

roli niemalże najwybitniejszego z twórców wszechczasów, patronującego np. romantykom, 

jego postać nie pojawia się masowo w polskiej ikonosferze w latach 1861-1914600. 

Nie miejsce tutaj na streszczanie całego stanu badań dotyczącego recepcji Dantego (czy 

też dantyzmu) w XIX wieku (i nie tylko) w Polsce, chciałbym jedynie odnotować więc 

                                                      
598 Odczyty o Dancie 1867, s. 338. 
599 Wasyłenko 1993, s. 8-10; Szargot 1996, s. 62; Kuciak 2003, s. 9; Marinelli 2012, s. 127-128. 

 Szczególnym okresem był polski romantyzm, gdy Dante pojawił się z całą mocą oddziaływania 

(zob. zwłaszcza Kuciak 2003). 
600 Kowalczykowa 1982, s. 199. 
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najważniejsze prace. W dużej mierze omówił je już Luigi Marinelli w swoim artykule pt. Polski 

dantyzm między epiką a etyką, porządkując też całe zagadnienie601. O niektórych z nich warto 

jednak wspomnieć osobno. Walerian Preisner zebrał w swojej pracy znakomitą liczbę tekstów 

poświęconych poecie oraz jego dziełu602. Wołodymyr Wasyłenko zajął się problemem 

tłumaczenia Dantego przez Kraszewskiego, a przy okazji obszernie cytuje wcześniejsze prace, 

przede wszystkim te z XIX i XX wieku, poświęcone Boskiej komedii i Alighieriemu603. Kilka 

interesujących studiów przynosi tom pokonferencyjny Po Dantem (Katowice 1996), w którym 

np. Maciej Szargot również pisał o Dantem w XIX wieku, skupiając się jednak przede 

wszystkim na Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasńskiego604.  

Niezwykle istotna jest praca Agnieszki Kuciak z 2003 roku pt. Dante romantyków. 

Recepcja Boskiej komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida605. Badaczka przyjęła 

dwie strategie – z jednej strony omawia cztery różne drogi lektury Boskiej komedii, które 

podejmują odpowiednio Mickiewicz, Krasiński, Słowacki i Norwid, zaś z drugiej zajmuje się 

czterema kluczowymi postaciami z dzieła Dantego – Wergiliuszem, Beatrycze, Francescą da 

Rimini i Ugolinem. W książce Kuciak znajdziemy także interpretacje poszczególnych 

fragmentów Boskiej komedii. Co więcej, ze względu na „długi cień romantyzmu”, jaki 

towarzyszył całemu XIX wiekowi w Polsce, pewne wątki zadomowiły się u nas nieco dłużej  

i rzutowały np. na recepcję Dantego. Książka ta jest więc także dla nas punktem odniesienia.  

Dwa lata później ukazała się książka Andrzeja Litworni pt. „Dantego któż się odważy 

tłumaczyć?”. Studia o recepcji Dantego w Polsce, która dzieli się na dwie części606. W pierwszej 

badacz omówił dzieje odbioru Dantego w Polsce przed rozbiorami, zaś w drugiej zajął się 

tłumaczeniem początku Boskiej komedii przez przeróżnych autorów. Praca ta w dużej mierze 

wyznacza, jak w dawnych epokach postrzegano dzieło Dantego, a także zbiera obszerny 

wybór literatury.  

O ile się nie mylę, ostatnią pracą był wspomniany już artykuł Marinellego, gdzie włoski 

polonista nie tylko szeroko przedstawił kontekst dantyzmu w Polsce (w wręcz pasażowym 

                                                      
601 Marinelli 2012, s. 131-133. 
602 Preisner 1957.  
603 Wasyłenko 1993. 
604 Szargot 1996.  
605 Kuciak 2003.  
606 Litwornia 2005. 
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stylu, przechodząc np. od Mandelsztama do Gombrowicza), ale w pięciu konkretnych 

punktach (określonych jako „paradygmat nowoczesnego dantyzmu”) zaproponował jego 

główne wątki tematyczne607. Co ciekawe, właśnie przywołana przez Marinellego postać 

Gombrowicza, jako komentatora Dantego, okazuje się, jak dalej się przekonamy, szczególnie 

interesująca. Tekst Marinellego staje się więc nie tylko podsumowaniem debaty na temat 

Dantego w polskiej kulturze, ale i podstawą teoretyczną do dalszych badań. Praca ta, jak 

wynika zresztą z konkluzji, nie stanowi zamknięcia tych badań, ale raczej jest raczej głosem 

na rzecz kolejnego, ale zupełnie nowego, ich otwarcia608. 

Warto także wspomnieć, że stan badań nad tak szczegółowym zagadnieniem, jakim 

jest „Dante a polskie sztuki wizualne”, właściwie nie został opracowany. Bodaj jako pierwszy 

pisał o tym zagadnieniu ks. Władysław Żyła w swojej pracy Dante a sztuka (ikonografja 

Dantejska) wydanej w 1923 roku we Lwowie, ale jest to wywód na temat sztuki europejskiej,  

o polskiej właściwie nic nie ma609. W swojej monografii Preisner, poza jednym przypadkiem, 

właściwie nie odnotowuje ilustracji do Boskiej komedii publikowanych w prasie, ale trudno  

z tego czynić zarzut, skoro zajmował się przekładami i pracami poświęconymi poecie610. 

Podczas wystawy Dante w Polsce (Warszawa 1965) prezentowano zasadniczo tylko książki 

(kolejne wydania Boskiej komedii czy prace jej poświęcone), zaś w katalogu wprost napisano, 

że „wystawa w niewielkim stopniu natomiast uwzględniała dorobek polskiej sztuki 

plastycznej, której treścią są wątki dantejskie lub ilustracje dzieł Poety. Ograniczono się prawie 

wyłącznie do grafiki najnowszej”611. 

Warto także zauważyć, że w XIX wieku powszechnie znano i podziwiano ilustracje 

Gustave’a Doré do Boskiej komedii, o czym pisał w 1865 roku w „Kłosach” Fryderyk Henryk 

Lewestam w tekście pt. Dante Allighieri i jego illustrator Doré612. Można się wręcz pokusić  

o stwierdzenie, że był najbardziej rozpoznawanym ilustratorem dzieła Dantego, przede 

                                                      
607 Marinelli 2012, s. 142-147. 
608 Marinelli 2012, s.  
609 Żyła 1923. 
610 Preisner 1957. Odnotował rysunek Miłosza Kotarbińskiego z „Kłosów” z 1880 roku (s. 125), 

którą będziemy zajmować się niżej. Warto jednak zaznaczyć, że Preisner zaznaczał przy danych 

tekstach, jeśli były ilustrowane przez Gustave’a Doré.  
611 Dante w Polsce 1965, [snl]. 
612 Lewestam 1865. 
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wszystkim dlatego, że wielokrotnie reprodukowano jego prace – nie tylko w kolejnych 

polskich wydaniach Boskiej komedii (czy jej fragmentów), ale i w prasie ilustrowanej613. Jego 

przedstawienia dzieła Dantego pozostają bodaj najważniejszym (mniej lub bardziej 

uzasadnionym) materiałem wizualnym, w kontekście którego tworzyli polscy artyści. 

Niestety, problem ten nie został omówiony – w opracowaniu Doroty Kamisińskiej tylko o nim 

wspomniano, a poza tym dotyczy ono tylko jednego czasopisma („Wędrowiec”) i to  

w dodatku jedynie na przestrzeni 20 lat (1863-1883)614.  

We wspomnianym już tomie Po Dantem pojawia się tekst o inspiracji Boską komedią  

w sztukach plastycznych, ale dotyczy on Rodina, przy czym zawiera kilka interesujących 

uwag interpretacyjnych615. W 2004 roku w Lublinie odbyła się wystawa Wokół „Boskiej komedii” 

Dantego. Salvador Dali i inni, na której zaprezentowano również obraz Miłosza Kotarbińskiego  

z XIX wieku, jednak w recenzji Renaty Bartnik został on tylko pobieżnie opisany616.  

W tekście Marinellego pojawia się kilka uwag dotyczących malarstwa i rzeźby, ale 

dotyczą one przede wszystkim XX, a nawet XXI wieku617.  

Wątek Dantego pojawiał się w cytowanym już katalogu The Victorian Vision of Italy 

1825-1875, szczególnie jako postaci ważnej dla Gabriela Rosettiego618. Jak możemy się 

domyślać, w zagranicznej literaturze poświęcono poecie sporą liczbę tekstów, w tym także 

tych, jak sztuki plastyczne inspirowały się Boską komedią619. Dlatego spośród nich chciałbym 

zauważyć dwie (nie tak dawno wydane), chyba najściślej związane z moim tematem „Dante 

a sztuki (plastyczne)” – Dante vittorioso. Il mito di Dante nell’Ottocento oraz Dante on View. The 

Reception of Dante in the Visual and Performing Arts620. Są to zbiory różnych ujęć dotyczących 

problemów recepcji dzieła Dantego, przede wszystkim inspirujące do interpretacji – 

                                                      
613 W samych „Kłosach” w okresie 1866-1875 jest to dziewięć przypadków (zob. Glücksberg 

1876, s. 178). 
614 Kamisińska 2009, s. 131-132.  
615 Szewczyk 1996. 
616 Bartnik 2005. Badaczka odnotowała także ilustracje (czy też raczej inspiracje) Konstantego 

Brandla Nowym życiem Dantego.  
617 Marinelli 2012, s. 161. Mowa o artystach takich jak Jerzy Panek czy Grzegorz Bednarski. 
618 Victorian Vision 1968, s. 21-22. 
619 Znów posłużmy się rekordem z Biblioteca Hertziana – dla „Dante” jest to prawie 3500 (!) 

prac – zob. 

https://aleph.mpg.de/F/LLD14QYNS9J4L87RSCSGPGL7GUS3YIQ89LXT28QNKFSG2U37BS-

34333?func=find-b&find_code=WRD&request=dante 
620 Dante vittorioso 2011 i Dante on View 2007. 

https://aleph.mpg.de/F/LLD14QYNS9J4L87RSCSGPGL7GUS3YIQ89LXT28QNKFSG2U37BS-34333?func=find-b&find_code=WRD&request=dante
https://aleph.mpg.de/F/LLD14QYNS9J4L87RSCSGPGL7GUS3YIQ89LXT28QNKFSG2U37BS-34333?func=find-b&find_code=WRD&request=dante
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poszczególne artykuły z tych prac będę więc cytował na bieżąco. Opracowania te przynoszą 

podwójną wartość – nie tylko systematyzują wątki recepcji Dantego, wraz z całym aparatem 

krytycznym, ale też zbierają na tyle szeroki wybór materiału, że może stanowić on porównanie 

dla polskich prac, bez obawy, że coś zostanie pominięte. Innymi słowy, są swoistą mapą 

drogową po tym zagadnieniu.  

Wróćmy zatem na polski grunt i zacznijmy od przypomnienia, że Agnieszka Kuciak  

w swoim opracowaniu koncentruje swoją uwagę na czterech wątkach czy też fragmentach 

Boskiej komedii, a mianowicie na Wergiliuszu, Beatrycze, Ugolinie i Francesce da Rimini. 

Pojawia się też oczywiście Dante. Jak się okazuje, dokładnie tym tematom są poświęcone 

dzieła, którymi będziemy się zajmować. Ich liczba nie jest imponująca – raptem kilka ilustracji 

z czasopism ilustrowanych, a do tego dwa obrazy621.  

                                                      
621 Rzecz jasna, tych prac było (jest?) zapewne nieco więcej.  

W salach Zachęty Ludwik Wiesiołowski wystawił w 1885 roku Franciszkę z Rimini, zaś w 1888 

pracę pod tytułem Z Dantego (zob. Wiercińska 1969, s. 404). W Salonie Krywulta w 1887 roku pokazał 

zaś pracę pt. Francesca i Paolo, być może tożsamą z tą pierwszą (Płażewska 1966, s. 415). 

Franciszek Paczka pokazał w 1900 roku na Salonie Krywulta litografię pt. Dante Alighieri, zaś  

L. Messer ilustrację pt. Piekło dantejskie (odnotowano nawet, że była to ilustracja do V pieśni Piekła)  

w 1903, przy czym zapewne nie był to polski artysta (zob. Płażewska 1966, s. 396 i 391). Być może jest 

to Leon Messer, którego pracę pt. Dante notuje Emanuel Swieykowski w swoim Spisie dzieł sztuki 

wystawionych w ciągu 1904 roku (zob. Swieykowski 1905, s. 237). 

W katalogu Muzeum Narodowego w Krakowie znajdujemy informację, że w zbiorach muzeum 

znajduje się obraz Zofii Szymanowskiej-Lenartowicz przedstawiający portret Dantego (zob. MNK 2002, 

s. 360). 

Ciekawy jest przypadek Ignacego Lasockiego. Pokazał w Warszawie obraz Franciszka z Rimini 

w 1868 roku, zaś w 1872 pracę pt. Dante i Wergiliusz (Wiercińska 1969, s. 187). Zostały one nawet 

omówione. Tak pisał recenzent „Gazety Polskiej”: „Obraz p. Lasockiego nosi napis: »Dante postrzega 

Ugolina i przeraża się«. Po raz to już drugi p. Lasocki czerpie natchnienie do swych kompozycji  

w Komedji Boskiej Dantego (Franceska da Rimini), ale niepowodzenie powinno by go stanowczo 

skłonić do zaniechania tego kierunku. Ostatni utwór p. Lasockiego znacznie jest gorszym od »Franceski 

da Rimini«; mdłość kolorytu nadaje pracy tej powierzchowność akwarelowego szkicu. O figurach  

w szczególności nic już nie powiem: nie mając bowiem nie dobrego do powiedzenia, wolę zamilczeć” 

(Wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 1872, s. 2). 

Nie zmienia to faktu, że we wspomnieniu pośmiertnym po Antonim Stanisławskim Adam Pług 

przytoczył takie to wspomnienie spisane przez samego tłumacza: „Nie pamiętam dobrze, czy to było 

w marcu, czy kwietniu r. 1857 (a byłem wówczas profesorem w Charkowie), wyczytałem w »Gazecie 

Warszawskiej«, że malarz nasz, p. Lasocki, wystawił w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych  

w Warszawie piękny obraz, ilustrujący piątą pieśń »Piekła«. Wyczytawszy tę wiadomość, pomyślałem 

sobie (nie wiedziałem wówczas o żadnym tłumaczeniu polskim Dantego, oprócz ustępu »Ugolino«, 

przez Mickiewicza): ponieważ mamy polską ilustrację do piątej pieśni »Piekła«, warto byłoby mieć też 

i tekst polski tej pieśni. I w tej myśli spróbowałem przetłumaczyć ją wierszem nierymowym. […] 
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Mimo że są nieliczne, to można się pokusić o stwierdzenie, że znajdziemy w nich 

wszystko, co było wówczas uznawane za clue postrzegania Boskiej komedii oraz Dantego. Co 

więcej, nie sposób ich pominąć – są bardzo istotne z punktu widzenia badań nad wizerunkami 

Włochów, ale także zjawiska dantyzmu w Polsce. Trzeba jednak zaznaczyć, że choć wątek ten 

jest ciekawy, to jego szerokość powoduje, że na razie warto skupić się na postaci Dantego.  

W tym wypadku dantyzm w sztuce polskiej lat 1861-1914 musi pozostać niejako obok.  

Prześledzimy to zjawisko na kilku przykładach (zasadniczo wszystkich, które udało 

mi się znaleźć), ale nie według chronologii ich powstawania, a trzymając się zawartej w Boskiej 

komedii kolejności wydarzeń. Innymi słowy, to poprzez Dantego będziemy oglądać te sceny, 

ponieważ to reakcje poety są kluczowe dla ich zrozumienia. Rzecz jasna, nie można budować 

daleko idących teorii na kilku przykładach, ale myślę, że nawet taka liczba da nam pewien 

pogląd na temat tego, jak kształtował się wizerunek poety. Niejako przy okazji zobaczymy, 

jakie tłumaczenia Boskiej komedii były wówczas w obiegu, a także jakie wywoływały 

skojarzenia. 

 

[Dante i] Francesca da Rimini – [pieśń V Piekła]  

Choć Luigi Marinelli pisał o „wielkim rozmnożeniu polskich »Franczesek« w drugiej 

połowie XIX wieku (Bełcikowski, Konopnicka, Faleński, Miriam-Przesmycki, Zawistowska)”, 

to właściwie dysponujemy tylko jednym obrazem poświęconym temu tematowi622. Co więcej, 

był on pokazywany po raz pierwszy w 1911 roku w Zachęcie i jest autorstwa Edwarda Okunia 

(il. 64). Obraz jest obecnie zaginiony, ale znamy go z reprodukcji w „Tygodniku 

                                                      
[Fragment ten zaczął się podobać i zaczęto – przyp. JZ] nalegać na mnie, abym się wziął do tłumaczenia 

całej „Boskiej Komedii”, upatrując w tym korzyść jakąś dla naszej literatury” (Pług 1883, s. 139). 

Wynika z tego, że bezpośrednią inspiracją do podjęcia tłumaczenia Boskiej komedii przez 

Stanisławskiego była właśnie inspirowana Dantem twórczość Lasockiego, a dokładnie obraz 

wspomniany przez recenzenta (Francesca da Rimini). Choć obrazy Lasockiego później się nie podobały, 

to jak widać nie można odbierać im pewnego wpływu na polską kulturę.  
622 Marinelli 2012, s. 129. Oczywiście są też przykłady obrazów znanych ze źródeł, ale 

zaginionych. Poza wspomnianym wyżej Wiesiołowskim czy Lasockim możemy też np. o Adamie 

Chmielowskim – miał namalować Franceskę, o czym pisał w liście do Lucjana Siemieńskiego (zob. 

Biernacka 2004, s. 53). 
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Illustrowanym” z 1917 roku. O dziele pisała monografistka artysty – Małgorzata Biernacka623. 

Badaczka przedstawiła historię Franceski, następnie wymieniła ważniejsze europejskie dzieła 

przedstawiające scenę z Franczeską i Paolem (np. Ary Scheffer, Alexander Cabanel, Dante 

Gabriel Rosetti), omawiając na ich przykładzie typy ikonograficzne związane ze sceną624. 

Obraz Okunia opisuje w następujący sposób: „obraz pokazywany w Zachęcie 

wyglądał jeszcze inaczej: był imaginacyjną sceną rodzajową, a zarazem prerafaelickim 

portretem Franceski, która właśnie odłożyła kądziel i nieśmiało odwróciła głowę, widząc 

Paola wjeżdżającego do zamku Malatesty”625. 

Dzieło Okunia nie jest ilustracją do samej sceny z Boskiej komedii, ale daje nam pogląd 

na temat postrzegania tej postaci. Bez wątpienia malarz zakładał, że historia ta była 

powszechnie znana, a więc zamiast pokazać np. postaci wirujące „jak lotne pierze”, jak 

wynikałoby z tekstu, czy też samą opowieść da Rimini (czyli scenę czytania książki), to ukazał 

ją w symboliczny sposób. Biernacka łączy ten obraz z tzw. „typem Okuniowskich 

księżniczek”, czyli lekko tajemniczych (symbolicznych wręcz) kobiecych postaci malowanych 

w sceneriach zamkowych626. Myślę jednak, że możemy pokusić się o jeszcze inną interpretację. 

Anna Szewczyk zauważyła, że „Paolo i Francesca […] są [w Boskiej komedii] antytezą 

Dantego i Beatrycze – uosobieniem miłości zmysłowej”627. Agnieszka Kuciak, bazując zresztą 

na ustaleniach współczesnych dantologów, interpretuje tę bohaterkę jako osobę, która nie tyle 

„zgrzeszyła” namiętnością, co „niewłaściwą” lekturą, co zdradza jej język, przepełniony 

kryptocytatami, także pochodzącymi z dolce stil nuovo628. Kuciak pyta nawet: „czy szukając dla 

siebie alibi w poezji dolce stil nuovo, nie staje się ona przez to jakąś osobliwą średniowieczną 

»Madame Bovary«? Czy jej »grzech« to nie jest po prosty »grzech« niewłaściwego 

czytania?”629. 

                                                      
623 Biernacka 2004, s. 53-55. Badaczka zwraca również uwagę na to, że postać Franceski da 

Rimini była szczególnie znana w kręgu „Chimery”, z którym Okuń był związany jako ilustrator, zaś  

w 1905 roku w czasopiśmie ukazały się fragmenty sztuki Gabriela D’Annunzio pt. Francesca da Rimini. 

Zob. także anglojęzyczne opracowanie na ten temat w tomie Dante on View (Havely 2007). 
624 Biernacka 2004, s. 53-54. 
625 Biernacka 2004, s. 54. 
626 Jest poświęcony temu cały rozdział jej książki pt. Rycerze i królewny (zob. Biernacka 2004,  

s. 39-72). 
627 Szewczyk 1996, s. 47. 
628 Kuciak 2003, s. 114-115. 
629 Kuciak 2003, s. 115. 
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Biorąc pod uwagę takie pojmowanie Franceski, możemy odczytać jeszcze jedno 

znaczenie obrazu Okunia. Moim zdaniem, idąc tropem Szewczyk i Kuciak, możemy 

zauważyć, że u Okunia widzimy moment proroczy, ale i w całości kontrolowany przez 

bohaterów. Francesca – obserwując Paola, który wjeżdża przez bramę i także patrzy się na nią 

– już wie, jak skończy się ta historia. Jest to nie tyle miłość, co namiętność od pierwszego 

wejrzenia, która zakończy się fatalnie.  

Bohaterka nie odwraca głowy, bo jest nieśmiała (jak chciała Biernacka), ale po prostu 

właśnie zdała sobie z tego sprawę. Jednocześnie nie jest to ślepy los – ona chce, żeby to się 

wydarzyło, w tym spojrzeniu wyraża się cała gama uczuć z tym związanych. Ważnym 

elementem na obrazie jest kądziel. Jej odłożenie to symboliczny znak, że już się tym nie będzie 

zajmować, bo teraz będzie interesować się Paolem. Co więcej, kądziel, czy też nić, to nie tylko 

nić Ariadny, po której mężczyzna może trafić do kobiety pomimo trudności, ale i symbol nici 

życia, która może zostać przerwana. Francesca właśnie ją odkłada – już nie będzie do końca 

jej kontrolować, bo ma zamiar oddać się namiętności.  

Francesca u Okunia to o wiele bardziej wykształcona i samodzielna kobieta niż 

moglibyśmy sądzić. Jest również świadoma swojego losu – wybiera namiętność, a następnie 

zgubę.  

 

Dante i obłudnicy – pieśń XXIII Piekła  

(przekład Antoniego Stanisławskiego) 

W maju 1881 roku „Kłosy” publikują ilustrację Miłosza Kotarbińskiego pt. Kara 

obłudników (il. 65). Pracy towarzyszy opis, w którym czytamy: „treść do tego utworu wziął 

artysta z XXIII pieśni »Piekła« Dantejskiego, mianowicie z ustępu, który tu przytaczamy  

w pięknym przekładzie profesora A. Stanisławskiego”630. Zgodnie z zapowiedzią następuje tu 

obszerny cytat.  

Przyglądając się pracy Kotarbińskiego, warto zauważyć, że na pierwszym planie 

widzimy przede wszystkim potępionych. Choć ich cierpienie nie zostało dosłownie 

przedstawione, to Kotarbiński przedstawił ich w smutnej procesji, która zaraz przejdzie nad 

                                                      
630 Kara obłudników 1881, s. 295. 
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leżącym na ziemi Kajfaszem. Jego artysta przedstawił w nieco bardziej realistyczny sposób – 

półnagiego i z rękami przybitymi do skały. Zajmuje on właściwie pół kompozycji.  

Dante, znajdujący się na drugim planie, z przerażenia osuwa się na kolana, 

podtrzymywany przez Wergiliusza. Warto podkreślić pewnego rodzaju wizyjność tej sceny – 

postaci sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu, jakby na tarasie, co jest zresztą zgodne 

z sposobem kształtowania kolejnych miejsc odwiedzanych w Boskiej komedii. Co ciekawe, 

odczuwa się wręcz fizyczną bliskość pomiędzy Dantem a tymi postaciami, gdyż dystans 

pomiędzy nimi został zmniejszony. Poeta niemalże ich dotyka, co wywołuje u niego 

wspomnianą wyżej reakcję. Całe przedstawienie opiera się więc nie tyle na ukazywaniu 

cierpienia potępionych, co zarysowaniu zachowania poety, które poświadcza, jakie męki 

znoszą ci ludzie. Nie mamy więc epatowania okrucieństwem, a raczej jego zasugerowanie 

poprzez to, jak odnoszą się do niego bohaterzy.  

 

Dante i Ugolino – pieśni XXII i XXIII Piekła  

(przekład Adama Mickiewicza)  

„Każdy dramat z zasady musi być strasznym, ale do najstraszniejszych należą 

udręczenia Ugolina Gherardesca” – tak zaczynał się opis obrazu Stanisława 

Wyczałkowskiego, którego reprodukcję zamieściła „Biesiada Literacka” w marcu 1900 roku 

(il. 66)631. Jak czytamy, była to „kompozycja oryginalna”, a więc możemy zakładać, że została 

opublikowana po raz pierwszy.  

Dalej w tekście tym czytam o samym Gherardesce, o jego historii jako tyranie Pizy oraz 

o karze, jaka go spotkała. Jak się zdaje, autor stara się przekonać, że historia o zjedzeniu przez 

Ugolina zwłok własnych dzieci (lub wnuków), które razem z nim zostały uwięzione, nie jest 

prawdziwa. Jednocześnie zwraca jednak uwagę, że potęga słowa Dantego jest mocniejsza od 

prawdy historycznej: „najnowsze badania starają się zadać kłam tej strasznej historii z r. 1288, 

ale krytycyzm historyczny nie spopieli podania, uwiecznionego przez genialnego twórcę 

»Boskiej Komedyi«. Dante umieścił Ugolina w swym »Piekle« i kazał mu, jak psu, rwać 

zębami, ciało swojego wroga. Ten rodzaj męki dogadzał twórczości poety, który, będąc katem 

dla występnych, a obrońcą uciemiężonych, potęgą swego geniuszu obmyślał najsroższe męki 

                                                      
631 Ugolino 1900, s. 172. 
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dla potępionych, najwyższe błogości dla czystych, najsłodsze nadzieje dla pokutujących. 

Krytycy najnowsi posądzają Dantego o spotęgowanie męczarni Ugolina przez dodanie mu 

dzieci gwoli grozy dramatycznej”632. 

Obok zaś umieszczono obszerny fragment pieśni XXXII i XXXIII w tłumaczeniu 

Adama Mickiewicza, gdzie znajdziemy opis spotkania Dantego z hrabią Gherardeską. Z tego 

przekładu wynika, że Ugolino najprawdopodobniej dopuścił się strasznego czynu, jakim było 

zjedzenie ciał swoich bliskich. Jak wiadomo, co najmniej od czasu artykułu Wiktora 

Gomulickiego pt. Ugolino u Mickiewicza a u Dantego, opublikowanego w „Kraju” w 1899 roku, 

sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana – Mickiewicz za mocno zasugerował kanibalizm 

Ugolina, niejako wbrew samemu tekstowi633.  

Nie miejsce tutaj na analizę tego problemu, zwłaszcza że obszernie i interesująco 

omówiła go Agnieszka Kuciak634. Dla nas istotne jest zagadnienie rozgrywające się w triadzie 

„obraz (Wyczałkowskiego) – tekst (Dantego) – postrzeganie Ugolina poprzez tłumaczenie 

(Mickiewicza/Porębowicza)”. 

Jeśli przyjrzymy się ilustracji Wyczałkowskiego, to przede wszystkim zauważymy, że 

artysta przedstawił tę scenę zgodnie z jej pierwotnym sensem, a właściwie z samym 

wizerunkiem Ugolina zawartym nie tyle w czarnej legendzie, ale w tekście Boskiej komedii. 

Następnie – kompozycja pracy Wyczałkowskiego podąża niemalże literalnie za dziełem 

Dantego. Zacytujmy za przekładem Mickiewicza umieszczonym obok:  

„Dwóch potępieńców ujrzałem w parowie. 

Wyższy niższemu głową legł na głowie; 

A jak łakomie szarpiemy chleb z głodu. 

Tak on zatopił kły w ciało sąsiada, 

                                                      
632 Ugolino 1900, s. 172. 
633 Gomulicki 1899.  
634 Kuciak 2003, s. 125-128; 189-211. Kluczowym pytaniem, czy też tezą, jest dla Kuciak 

propozycja:  

„a może czytać Ugolina tak, jakby nie był tłumaczeniem – jak utwór własny Mickiewicza?” (s. 208).  

I dalej: „Zarówno w Ugolinie, jak w Konradzie Wallenrodzie poruszony został problem ceny, jaką płaci się 

za walkę o wolność nieetycznymi metodami (czy szerzej: za udział w historii i namiętnościach 

politycznych)” […] Ugolino to jakby dopowiedzenie, dalszy ciąg powieści litewskiej o destrukcyjnej sile 

zemsty. [….] Być może to właśnie dlatego w przekładzie Adama Mickiewicza nie mówi się, że Ugolino 

zdradził. Nie jest w piekle dlatego, że jest winny, lecz dlatego, że wymierza karę, mści się »z Bogiem 

albo mimo Boga«” (s. 209).  
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Tam kędy czaszka do barków przypada”635. 

Ugolino właśnie gryzie zatem (wręcz wgryza się) swojego wroga i zdrajcę, czyli 

biskupa Ruggieri degli Ubaldini. To jednak nie wszystko, ponieważ ciekawe jest samo miejsce 

akcji. Jak wiemy, jesteśmy w dziewiątym kręgu piekła, zaś potępieni znajdują się  

w zamarzniętym jeziorze. Pokazuje to np. Doré (il. 67). Tymczasem na naszej ilustracji 

bohaterzy schodzą po schodach, jakby w dół wieży (widać to po zarysie muru wraz  

z okratowaniem). 

Z jednej strony to nawiązanie (czy też inspiracja) do tłumaczenia Mickiewicza, co 

zdradza, że najprawdopodobniej z tej wersji artysta korzystał, gdyż to w wieży, a dokładnie 

w jej lochach, miano zamknąć Ugolina. Jest to oczywiste, zwłaszcza że obok naszej ilustracji 

zamieszczono fragmenty właśnie tego przekładu. Jak wiemy, Gomulicki krytykował go,  

a nawet uważał za wewnętrznie sprzeczny636. Nie zmienia to faktu, że ujęcie takie było np. 

przedstawione przez Gustave’a Doré (il. 68).  

Z drugiej strony może chodzić o coś więcej. Wyczałkowski chciał przedstawić dwie 

historie w jednym ujęciu – samą scenę z Boskiej komedii (Dante spotykający Ugolina) oraz 

opowieści Gherardeski. Dlatego też bohaterowie schodzą w dół lochu – tam, gdzie hrabia miał 

obywać swoją straszną karę zgodnie z tłumaczeniem Mickiewicza. Jest jeszcze inny powód. 

Jak wiemy, wędrówka Dantego to schodzenie i wchodzenie. Pojawia się tutaj problem – jak 

przedstawić ten ruch, jak zasugerować, że Dante schodzi w dół, do kolejnych kręgów piekła? 

Jak ukazać pewnego rodzaju pasażowość tekstu Boskiej komedii? 

Widać, że Wyczałkowski w mniejszym stopniu zajmuje się samym miejscem, w którym 

przebywa della Gherardesca, ale stara się przedstawić jego potępienie poprzez umieszczenie 

                                                      
635 Ugolino 1900, s. 172. 
636 Pisze Wiktor Gomulicki: „Poeta nasz osadza Ugolina w podziemiu  

Jest w głębi wieży podziemna pieczara. 

Sławna mym zgonem... 

Wskazuje to wyraźnie, że, według Mickiewicza, więzień arcybiskupa odsiadywał swą karę in 

fundo. Nie zgadza się to z tekstem oryginalnym, a nawet z dalszym ciągiem przekładu. O dwa wiersze 

niżej czytamy o »oknie witem z żelaznych obręczy«, okien zaś takich, ani żadnych zgoła w podziemiach 

nie bywa. Wieży, w której cierpiał Ugolino, nadał Dante miano szczególne i znamienne. Nazwał ją: 

klatką na ptaki, kojcem (muda). Więzień z czworgiem dzieci zajmował tam bardzo ciasną celę, rodzaj 

przesmyka (pertugio), co zwiększa jeszcze grozę obrazu. A że ta cela znajdowała się w górnej części 

wieży, o tym poucza wzmianka Ugolina: że łoskot zaryglowywanych drzwi dobiegł go – z dołu” 

(Gomulicki 1899, s. 290). Na tekst ten zwracała także uwagę Agnieszka Kuciak (zob. Kuciak 2003,  

s. 189). 
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na samym dole, do którego trzeba zejść wąskimi schodami. Nie pokazuje więc jeziora lodu  

z dołami pełnymi potępionych, ale miejsce osobne, zupełnie opuszczone, niejako celowo na 

uboczu. Samo dotarcie tam wymaga trudu. 

Przemawia za tym także sam sposób wykonania rysunku. Mamy wprawdzie do 

czynienia z czarno-białą ilustracją, ale widać, że cała scena została wykonana w formie 

szkicowej, co podkreśla lekko nierealny i wizyjny charakter całości. Na ściany i postaci padają 

cienie, które potęgują straszność, ale i nierealność tego miejsca. Widać to zwłaszcza w partii 

tła – trochę jakby nasi bohaterzy wychodzili ze strefy bliżej niesprecyzowanej do konkretnego 

miejsca. Całość sprawia wrażenie zawieszenia – jakby cała scena została wyjęta  

z rzeczywistości i umieszczona w zupełnie innym porządku.  

W ten sposób na rysunku Wyczałkowskiego zostaje oddane to, że piekło, nie tylko  

u Dantego zresztą, to zupełnie inne miejsce, którego nie da się przedstawić w do końca realny 

sposób. Trzeba raczej zasugerować jego inność. Mówiąc zaś jeszcze precyzyjniej, słowami T.S. 

Eliota, poety i komentatora Dantego: „piekło nie jest miejscem, lecz sytuacją, że człowiek może 

być potępiony lub zbawiony zarówno w tworach własnej wyobraźni, jak i świadomości 

ludzi”637. 

Skupmy się na samym Dantem. Znajduje się na drugim planie, sprawia wrażenie, że 

drży z przerażenia. Jego strój wygląda bardzo współcześnie – ciemny płaszcz i kaptur. Obok 

stoi Wergiliusz w todze i wieńcu laurowym, przypominając rzymskiego senatora. Wykonuje 

gest prezentacji, jakby to on pokazywał Dantemu tę scenę, która napawa florentyńczyka 

przerażeniem. Może być to także oburzenie, ale i współczucie dla tej okrutnej kary. Jak wiemy 

z opisu zamieszczonego obok, Dante był postrzegany jako postać wybitnie moralna, 

szlachetna – w jego reakcji to właśnie widać.  

Warto także zauważyć, że tutaj i w poprzedniej ilustracji, choć różnią je autorzy, czas 

powstania i miejsce publikacji, to postacią kluczową jest Wergiliusz, a nie Dante. To on jest 

prawdziwym przewodnikiem, który ukazuje potępionych niezwykle czytelnym, wręcz 

retorycznym, gestem. Dante jest przerażony, sprawia wrażenie, że tylko patrzy i nie jest  

w stanie wydobyć z siebie słowa. Jest odbiorcą tych scen, ale po jego reakcjach widzimy, jaki 

jest jego stosunek do tego, co widzi. Oznacza to, niejako wbrew tekstowi, że o nawiązywaniu 

                                                      
637 Eliot 1972, s. 53. 
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rozmów z potępionymi nie ma mowy. Można więc powiedzieć, że to same sceny mają mówić 

za Dantego.  

 Ugolino – bądź co bądź historyczna postać z dziejów Italii, tyran Pizy oraz prawdziwy 

włoski arystokrata z czasów średniowiecza – w całej scenie jest niemy (choć w tekście obok 

ilustracji znajduje się cała jego opowieść), sprawia wrażenie dzikiego zwierzęcia. Co ciekawe, 

jest niemalże nagi, przepasany jedynie kawałkiem materiału, co jeszcze bardziej podkreśla 

jego szał. Tymczasem jego wróg, arcybiskup degli Ubaldini, jest całkowicie ubrany.  

Sama postać hrabiego della Gherardesca była wówczas szeroko znana. Dominowała 

jego czarna legenda, zaś jego imię stało się obiegowym określeniem złego ojca czy osoby 

głodnej (sic!)638. Wiktor Gomulicki w cytowanym tekście, zaświadczając o popularności 

Ugolina, przypisywał to przede wszystkim Mickiewiczowi: „ci nawet, którzy »Boskiej 

Komedji« nigdy w ręku nie mieli, znają historię o Ugolinie. Należy ona do najbardziej 

rozpowszechnionych. Każda, choć trochę wykształceńsza jednostka, której wiadomo na 

przykład, że »Iljada« jest arcydziełem Homera, że Petrarka pisywał wiersze do Laury, że 

Romeo i Julia byli parą nieszczęśliwych kochanków itp., wie również, że Ugolino, na śmierć 

głodową skazany, nasycił męczarnie głodu – ciałem swych dzieci. Ludzie, nieposiadający 

żadnego wykształcenia literackiego, potrafią przytoczyć Dantego, jako twórcę tej opowieści. 

Żartownisiom nie jest też obcy dowcip Moniera, czy też Chama, wedle którego »Ugolino 

                                                      
638 W „Tygodniku Powszechnym” z listopada 1880 roku Bronisław Zawadzki, recenzując 

komedię Art. 264 Kazimierza Zalewskiego, tak streszczał wewnętrzną motywację bohatera, udając jego 

monolog wewnętrzny: „Ale – nie na zawsze... Pomyślał on tak: przecież nie popełniłem zbrodni, co 

najwięcej brutalne głupstwo; cóż u licha! czy za godzinę pustoty, w której młodość ozwała się swoim 

ostatnim echem, mam pokutować całe życie jak Tantal i schnąć jak Ugolino?... Przybywa więc do 

Warszawy i – anonsuje się w salonie Westalki Joanny” (Zawadzki 1880). 

W „Kurierze Świątecznym” z 1883 roku zamieszczono wierszyk, w którym krytykując 

wymyślne potrawy podawane na przyjęciach, zauważono, że:  

„Słowem wciąż chwaląc potrawy i wino, 

Prawią ci takie dziwaczne ambaje! 

Że choćbyś głodnym był jak Ugolino, 

Wszystko ci bracie, kością w gardle staje” (Świąteczny 1883).  

W „Kurierze Warszawskim” (12 X 1898) znajdujemy taką anegdotę: „Kilka dni temu na 

pewnym zgromadzeniu ogólnym akcjonariuszów pan X., o którym mówią, że założył towarzystwo 

akcyjne za cudze pieniądze, miał mówkę, mniej więcej tej treści: »Wierzajcie mi panowie, że ja dla 

wszystkich moich akcjonariuszów żywię miłość ojcowską i kocham ich... jak ... jak ...« (w tym miejscu 

zabrakło panu X. właściwego porównania). – Jak Ugolino – podszepnął mu znany figlarz, doktor Y. – 

Tak, panowie! ja kocham was jak Ugolino! – dokończył pan X., wielce zadowolony ze swojej serdecznej 

mówki” (Bańki mydlane 1898, s. 8). 
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pożarł swe dzieci, dla zachowania im ojca«. U nas, do rozpowszechnienia tej legendy 

przyczynił się najwięcej Mickiewicz. Jego przekład XXXIII pieśni »Boskiej Komedji« rozniósł 

szeroko imię oraz zgon tragiczny hrabiego Ugolina. I mnie pierwszy Mickiewicz wzruszył  

i przeraził tym strasznym obrazem. Zanim jeszcze przyjrzałem się temu ostatniemu  

w oryginale, padło mi na duszę jego odbicie z przekładu genialnego poety”639. 

 Możemy także odnotować, że jako temat malarski Ugolino pojawiał się wcześniej. Jak 

zresztą pisał autor komentarza do dzieła Wyczałkowskiego: „I sztuka malarska korzystała  

z Ugolina; na ten temat, bardzo ponętny zwłaszcza dla krewkich temperamentów, jest sporo 

kompozycji, ale żadna nic stanęła na wysokości dantejskiej. Między ilustratorami starej szkoły 

pierwsze miejsce zajął był Doré”640. Z polskich przykładów można wymienić obrazy Emila 

Boratyńskiego pt. Pojmanie Ugolina w Pizie (1848) (il. 69) czy Ignacego Lasockiego pt. Hrabia 

Ugolino z 1844 roku (il. 70)641. W tym pierwszym przypadku widzimy hrabiego Gherardeskę  

w kajdanach, któremu towarzyszą dzieci, zaś obok na koniu siedzi mężczyzna w stroju 

kardynalskim, zapewne degli Ubaldini. W drugim – jest to tylko ujęcie Ugolina wgryzającego 

się w czaszkę Ruggierego. 

 

Dante, Wergiliusz, Beatrycze i Anioł – pieśni IX i XVII Czyśćca 

(przekład Antoniego Stanisławskiego) 

W „Kłosach” w maju 1880 roku umieszczono ilustrację Miłosza Kotarbińskiego,  

w której opisie czytamy: „chwilę znalezienia się Dantego wraz z Wirgiliuszem u bram 

drugiego Królestwa Wieczności, przedstawił artysta wiernie według opowiadania poety”642. 

Zgodnie z podpisem przedstawia ona Dantego klęczącego przed aniołem, który dotyka 

mieczem twarzy poety, zaś obok stoi Wergiliusz (il. 71). W tle znajduje się brama. Całość sceny 

pochodzi z pieśni IX Czyśćca.  

                                                      
639 Gomulicki 1899, s. 289.  
640 Ugolino 1900, s. 172. 
641 Karton do olejnego obrazu Emila Boratyńskiego pt. Ugolin, epizod z wojen domowych Włoch 

został pokazany w Krakowie w 1855 roku (Swieykowski 1905, s. 14), jest to zapewne ten sam obiekt, 

który jest obecnie przechowywany w Poznaniu (MNP 2005, s. 33). 
642 Wejście do czyśćca 1880, s. 342. 
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Dalej czytam w tym opisie, że Kotarbiński przedstawił „szlachetność oblicz, zarówno 

Anioła, strzegącego Bramy, jak i samego Poety; układ odpowiadający nie tylko treści, ale  

i duchowi poematu”643. Obok zamieszczono fragment Boskiej komedii w przekładzie 

Stanisławskiego. Przyjrzyjmy się zatem temu szlachetnemu obliczu Dantego. Przede 

wszystkim, jest ono zgodne z kanonicznym ujęciem poety.  

Jak pisał Kraszewski: „komuż nieznaną jest ta pełna smutnej powagi i zadumy postać,  

z głową laurem uwieńczoną, a czołem pokrytym myślami – w długiej sukni mniszego kroju – 

zdająca się jakby z grobu zmartwychpowstałą, aby o zagrobowym śpiewać żywocie??  

Od pięciuset lat któryż artysta nie próbował jej zeszpecić.. a nie potrafił żaden...  

Typ tej twarzy pozostał wyrzeźbiony tak jak nam ją poraź pierwszy nakreślił Giotto 

przyjaciel poety i Orcagna, na ścianach Bargello we Florencji i w freskach u Maria Novella. 

Nic wyrazistszego nad to oblicze chmurne, a całe przesiąkłe myślami wielkimi, nad te usta 

zapadłe, które się zdają niechętnie otwierać do ludzi, bo mówiły z aniołami... W istocie owa 

niewiasta weroneńska, która w ciemnej płci poety widziała ślady ogorzelizny z piekieł 

wyniesionej, naiwnością swej wiary nie wiele zgrzeszyła. Jak powrócony z otchłani wyglądał 

za życia.  

Na wszystkich wizerunkach swych Dante zachował to oblicze surowe wieszcza 

wygnańca, cierpieniem i geniuszem wzniesionego nad tłumy. Jest to wierne odbicie rysów 

jego twarzy, bo je Guido da Polenta z umarłego odlać rozkazał, a ten stary odlew (równie jak 

maska Tassa zachowana w San Onofrio) doszły aż do dni naszych”644. 

Jak pisał Edward Porębowicz, powołując się na Bokacjusza, „Dante miał być średniego 

wzrostu; chód jego był poważny i spokojny, postawa nieco zgarbiona, strój zawsze przystojny, 

twarz owalna, nos orli, oczy duże, broda mocno wystająca – cecha znamienna wielkiej energii; 

dolna warga wysunięta – cecha wzgardliwości; cera śniada, gęsty zarost kędzierzawy, włosy 

barwy kasztanowatej, wyraz twarzy melancholijny i zadumany”645.  

                                                      
643 Wejście do czyśćca 1880, s. 342. 
644 Kraszewski 1869, s. 120. Dodać można, ze legenda o tym, że śniadość twarzy Dantego 

tłumaczono jego pobytem w piekle, była powszechnie znana, np. wspomina o niej, wraz z całą anegdotą 

o kobiecie z Werony, Lewestam (zob. Lewestam 1865, s. 149).  
645 Porębowicz 1922, s. 37. Ostre rysy twarzy Dantego były niemalże „od zawsze” 

odnotowywane, zob. np. Żyła 1923, s. 10. 
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Jak widać, ilustracja Kotarbińskiego powiela ten typ, nic mu nie ujmując. Pojawia się 

on również w innej pracy malarza, który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Warszawie i przedstawia tę samą scenę (il. 72). Poeta został przedstawiony  

w sposób całkowicie zgodny z opisem wyglądu oraz stroju. Choć nie ma on na tym wizerunku 

brody, to w ikonografii Dantego chyba trudno wskazać taki jego portret, na którym miałby 

zarost646. 

Dante u Kotarbińskiego ma na sobie czerwoną suknię, w której jest ukazywany 

niemalże na wszystkich przedstawieniach. Nie jest to raczej, jak chciał Kraszewski, „suknia 

mnisia”, ale coś zupełnie innego647. Zdaniem Porębowicza jest to „typ szaty florenckiej  

z kapturem [który] znajduje się na portrecie Dantego pędzla Giotta”648. Nie jest on inspirowany 

tylko portretem, ale niejako poświadczony w samej Boskiej komedii. W pieśni XVI Piekła, do 

której odnosi się komentarz Porębowicza, czytamy, że duchy pochodzące z Florencji: 

„ Biegły, gdzie owe szumiały ruczaje. 

»Czekaj, żeś z naszej bezbożnej ojczyzny«, 

Wołały duchy, »po sukni poznaję!«”649.  

To ten kaptur ma na głowie Dante na niemalże wszystkich przedstawieniach, chociaż 

widać, że nie zawsze artyści rozpoznawali go w taki sposób. Strój ten jest ikoniczny dla 

Dantego, podobnie jak omówione wyżej rysy jego twarzy. Znamienne, że nie ma chyba 

podobnej postaci w europejskiej kulturze, która byłaby ukazywana z taką konsekwencją 

ikonograficzną, w formie niemalże niezmiennej i to pomimo tego, że nie zachowały się jej 

liczne (czy choćby bezsprzecznie wiarygodne) wizerunki. Na swój sposób owa „szata 

florencka z kapturem” może być także rozpatrywana jako symbol „florenckości” Dantego, co 

w kontekście jego bolesnego wygnania z rodzinnego miasta jest szczególnie ważne.  

W scenie Kotarbińskiego (zarówno na ilustracji z „Kłosów”, jak i na obrazie) poecie 

towarzyszy oczywiście Wergiliusz – w rzymskiej todze oraz wieńcu laurowym. Stoi w cieniu, 

                                                      
646 O samym portrecie Dantego, jego genezie, a także o tym, jak można go łączyć  

z poszczególnymi fragmentami Boskiej komedii, pisała ostatnio Rachel Owen (zob. Owen 2007).  
647 Kraszewski 1869, s. 120. Trop z „mnisią suknią” nie jest jednak bezzasadny, np. Lewestam 

też pisze o „habicie św. Franciszka”, od którego powróz (czy też sznur) miał władzę nad Gerionem 

(Lewestam 1865, s. 150). Zdaniem Morawskiego nie świadczy to raczej o przynależności Dantego do 

trzeciego zakonu św. Franciszka (zob. Dante 1977, s. 85 – streszczenie pieśni XVI Piekła).  
648 Dante 1909, s. 219. 
649 Dante 1909, s. 99 (Pieśń XVI Piekła, w. 7-9). 
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to Dante jest głównym bohaterem. Zwróćmy uwagę, że dopiero teraz, omówiwszy trzy 

ilustracje, możemy powiedzieć coś więcej o samym Dantem. Do tej pory na pierwszym planie 

zawsze był Wergiliusz, to on albo ukazywał potępionych, albo podtrzymywał poetę, gdy ten 

mdlał. 

Tak pisał cytowany już Lewestam, gdy omawiał wspólną wędrówkę poetów: 

„pierwszy w przepaście wstępuje Wirgili, spokojny, oględny, troskliwy jak ojciec; za nim 

bojaźliwy i niespokojny Dante, zarazem ciekawy i wrażliwy”650. Na taką rolę zwraca też 

uwagę Kuciak: „relacja Wergiliusza i Dantego ma kształt i barwę uczuciową relacji ojca  

i syna”651.  

Badaczka (wskazując konkretne fragmenty Boskiej komedii) zauważa także, że 

Wergiliusz: „cieszy się z bystrości Dantego”, całuje go, bierze na ręce, chwali, „czyta w jego 

myślach”, „przeprowadza przez czyścowy ogień”, bywa „międzykulturowym tłumaczem”  

w rozmowach w piekle, strzeże go „przed agresją i niebezpieczeństwem piekła”, „jak matka 

unosi go na biodrze”, jest też „mistrzem czyśćcowych ceremonii”652. 

Cytaty te są kluczowe do zrozumienia tych wszystkich ilustracji, które widzieliśmy. 

Dokładnie takie role pełnił na nich Wergiliusz, aż doprowadził Dantego do bram raju. Raz 

jeszcze zacytujmy Kuciak: „w piekle Wergil jest przewodnikiem Dantego w poszukiwaniu 

pełni doświadczeń, esperienza piena, w drodze do poznania zła, w czyśćcu – o czym Wergiliusz 

mówi Katonowi – ich wspólna droga nabiera wymiaru poszukiwania wolności (Cz I, 124-136)  

i moralnego oczyszczenia”653. 

Tutaj powracamy do obrazu Kotarbińskiego. Porównajmy go raz jeszcze z ilustracją  

z „Kłosów”. Bez wątpienia jest to ilustracja sceny z pieśni IX, ale pojawia się tutaj także wątek  

z pieśni XXVII. Na grafice widzieliśmy bowiem poetę dotykanego mieczem, tutaj przypomina 

bardziej „pasowanie na rycerza”. We wcześniejszych przedstawieniach Dante był zupełnie 

niesamodzielny, odsunięty nawet na drugi plan, tutaj zaś staje się głównym bohaterem. 

Wprawdzie w „Kłosach” umieszczono właściwy fragment o aniele kreślącym siedem razy „P” 

na twarzy Dantego, jednak na obrazie motyw ten już się nie pojawia.  

                                                      
650 Lewestam 1865, s. 150. 
651 Kuciak 2003, s. 77. Na marginesie można zauważyć, że ta figura ojca, zwłaszcza w kontekście 

tego, że Dantemu szybko zmarł ojciec, jest szczególnie zastanawiająca.  
652 Kuciak 2003, s. 77-78. 
653 Kuciak 2003, s. 78. 
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Pamiętajmy, że w tym samym opisie w „Kłosach” zwracano uwagę, że Kotarbiński 

oddał „nie tylko treści, ale i ducha poematu”, co świadczy o tym, że malarz i jego prace były 

postrzegane jako nie tylko ilustracyjne, ale też interpretacyjne względem dzieł literackich. Jak 

już pisaliśmy wyżej, twórca ten był również znany ze swojej wiedzy literackiej i erudycji. 

Możemy się więc pokusić o stwierdzenie, że na obrazie widzimy nie tylko ilustrację do 

pieśni IX Czyśćca, ale i pieśni XXVII, czyli momentu, gdy Dante staje się samodzielnym poetą. 

Wergiliusz kończy swoją misję słowami:  

„wybory twoje wolne, pewne, chytre, 

głupi by swego nie słuchał rządzenia; 

weź więc ode mnie koronę i mitrę”654.  

 Nasz poeta – do tej pory niejako na drugim planie – dopiero teraz, po tych wszystkich 

doświadczeniach, kończy swoją przemianę, staje się bohaterem pierwszoplanowym i może iść 

dalej.  

Tę samą scenę przedstawił Józef Męcina-Krzesz na obrazie pt. Scena z Boskiej komedii  

(il. 73), datowanym na ok. 1915 rok655. Dante (oczywiście w typowym stroju) klęczy przed 

aniołem, który stoi w bramie raju i trzyma w ręku miecz ognisty. Ciekawa jest kompozycja 

samej sceny – poetę widzimy od tytuł, najważniejszy jest wysłannik niebios, który niemalże 

fizycznie zagradza Dantemu wejście do raju, to od jego decyzji zależą dalsze losy poety. Warto 

także zwrócić uwagę na dekoracje bramy. W poprzednich ilustracjach elementy 

architektoniczne były raczej skromne, zasugerowane, zaś tutaj została ona pokazana z całym 

przepychem, widzimy nawet takie elementy jak detale kapiteli kolumny czy okucia bramy. 

Obok Dantego, niczym niemi świadkowie, stoją Wergiliusz i Beatrycze, która teraz 

przejmuje przewodnictwo. Pojawia się zatem nowa postać. Jak wiemy, w momencie 

wkraczania Dantego do Raju zastąpiła ona Wergiliusza w charakterze przewodnika. W dziele 

Męciny-Krzesza występują razem. Myślę, że nie jest to przypadkowe – cała scena sprawa 

wrażenie sumarycznego ujęcia tekstu Dantego. Mamy więc poetę na kolanach (czyli w chwili 

próby), wobec boskiej potęgi (anioł). Dante będzie mógł poznać zaświaty (skomplikowana 

architektura do której wkracza), ale po spełnieniu określonych warunków. Obok niego stoją 

oczywiście jego przewodnicy po tym świecie.  

                                                      
654 Przekład Agnieszki Kuciak (pieśń XXV, w. 140-142) – zob. Kuciak 2003, s. 79. 
655 MNP 2005, s. 149. 
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Dante i Beatrycze – pieśni XXXI-XXXIII Czyśćca  

(przekład Edwarda Porębowicza i Agnieszki Kuciak)  

Beatrycze w Raju – tak brzmi tytuł obrazu Franciszka Żmurki, pokazanego na wystawie  

w Salonie Krywulta w 1905 roku, a także reprodukowanego w „Wędrowcu”, niestety bez 

komentarza (il. 74)656. Dzieło to, na tle całego omawianego tutaj materiału, jest szczególnie 

ciekawe, a jak się przekonamy w toku interpretacji – może nawet najciekawszego w polskiej 

ikonosferze. Warto bowiem zaznaczyć, że choć dzisiaj malarz ten nie jest raczej znany, to 

„należał do grona najpopularniejszych malarz polskich drugiej połowy XIX i pierwszej 

dekady XX wieku”, zaś około 1905 roku „popularność i sława Franciszka Żmurki osiągnęła 

apogeum”657. Co więcej, zdaniem Dariusza Konstantynowa, „Żmurce udało się zrobić jedną  

z najbłyskotliwszych karier w dziejach sztuki polskiej drugiej połowy XIX i początku XX 

wieku”.658  

Wróćmy jednak do samego obrazu. Przede wszystkim, jest to ilustracja do pieśni XXI-

XXXIII Czyśćca. Jak wiemy, opisują one spotkanie Dantego z Beatrycze. Tak charakteryzowała 

je Kuciak: „Wergili jednak już odszedł, a wspólna wędrówka z Beatrycze zaczyna się od… 

sceny zazdrości, sceny, która zarazem jest… spowiedzią. […] upokarza go, w obecności 

aniołów wyrzuca mu jego niewierność. […] odbywa się publiczna spowiedź, wyznanie  

i rozgrzeszenie, ważna część sakramentu pokuty, której brakowało w bramie świętego Piotra, 

i ostateczne oczyszczenie miłości […] Beatrycze odsłania swoją twarz (Cz XXXI, 139-145). 

Spowiedniczka staje się Muzą i Dante zostaje złowiony w »starą sieć« (antica rete) jej świętego 

uśmiechu (Cz XXXII, 4-6)659.  

                                                      
656 Na Salonie Krywulta została pokazana jako Studium do Beatrycze (zob. Płażewska 1966,  

s. 418). Można dodać, że cały numer „Wędrowca” był poświęcony Żmurce – zamieszczono liczne 

reprodukcje jego prac. 

Prace te, ilustrujące Beatrycze, to nie jedyne prace malarza poświęcone poecie. Na wystawie  

w Warszawie w 1910 roku pokazał obraz pt. Dante (zob. Wiercińska 1969, s. 436).  
657 Konstantynów 2008, s. 67 i 70. 
658 Konstantynów 2008, s. 70. Co istotne, jak odnotowuje badacz: „Żmurko rozumiał, że 

warunkiem utrzymania popularności jest stała obecność jego dzieł w obiegu wystawienniczym. Dlatego 

też niemal co roku prezentował publiczności nowe prace” (Konstantynów 2008, s. 81).Ważny jest też 

wątek samego miejsca, czyli Salonu Krywulta, gdzie – przypomnijmy – pokazano Beatrycze w raju. Tak 

pisze badacz: „u Ungra i Krywulta Żmurko zawsze występował jako gość wybitny, a jego obrazy, 

odpowiednio wyeksponowane i zazwyczaj pokazywane pojedynczo, urastały do rangi dzieł 

wyjątkowych, działających jak magnes skutecznie przyciągający widzów” (s. 81).  
659 Kuciak 2003, s. 93. 
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 Oczywiście Beatrycze, jako biblijny (anty)typ Ewy, zjawa się w lesie. Widzimy przede 

wszystkim ją, Dante jest właściwie niedostrzegalny. Nasza bohaterka odsłania welon, a raczej 

szatę, która nie okrywa tylko jej oblicza, ale i ciało. Jest właściwie półnaga, przy czym widzi 

to tylko Dante. Chodzi tu o ukazanie się mu, ale – co różni obraz od tekstu – Dante nie ogląda 

tylko jej twarzy, ale niemalże całe ciało. Warto zauważyć samą kompozycję. Widz ma 

świadomość, że obserwuje bohaterów z zewnątrz. Jest kimś w rodzaju podglądacza – ta scena 

nie jest przeznaczona dla jego spojrzenia. Na swój sposób jest to więc bardzo intymny moment 

– pokazuje on relację pomiędzy tym dwojgiem. Służą temu także drzewa – zasłaniają parę 

przed wzrokiem tych, którzy nie są powołani, żeby ją oglądać. Jak wiemy z opisu Kuciak, 

Beatrycze towarzyszyli aniołowie – tutaj ich nie ma. Jest tylko Dante i ona. Pomijając to, że  

w oczywisty sposób Beatrycze to prefiguracja Eklezji czy Mądrości, warto podkreślić, że  

w samym tekście, jak zauważa Kuciak, jest ona także „teolożką, prorokinią, kaznodziejką  

i uczoną panią profesor, znawczynią i objawicielką prawd najwyższych”660.  

Tymczasem na obrazie Żmurki jest przede wszystkim jego ukochaną kobietą, obiektem 

jego pożądania, który w końcu, po tylu trudach, spotyka. Jego reakcja jest pełna zachwytu czy 

też uniżenia. Dante nawet nie stoi, ale pozostaje w jakiejś dziwnej postawie – jakby głębokiego 

ukłonu, jakby przyklękał. Jego postać jest ledwie naszkicowana, bardziej możemy domyślać 

się jego obecności. Beatrycze objawia mu się natomiast z całą swoją okazałością, bez żadnego 

wstydu, dokładnie tak, jak chce.  

 Żmurko bardzo dokładnie oddaje sens tego fragmentu, posługując się typowymi dla 

siebie środkami malarskimi. Tak pisał o jego twórczości w 1908 roku Józef Jankowski na 

łamach „Świata”: „Franciszka Żmurkę śmiało można by nazwać piewcą malarskim ciała 

kobiecego. Pędzel jego służy niepodzielnie urokom tego ciała, wysnuwając […] wieczystą 

treść »kobiecego«, niepoznawalność duszy, żywą zagadkę piękna niepokojącego. Jest on  

w stosunku do swej sztuki, jak kochanek wrażliwy, nerwowy, ciągle płonący w stosunku do 

swej maestry”661. 

Tak samo dzieje się na tym obrazie – Dante jest tym „kochankiem wrażliwym, 

nerwowym, ciągle płonącym w stosunku do swojej maestry”. Pojawia się tutaj wątek 

                                                      
660 Kuciak 2003, s. 95. O samej Beatrycze jako bohaterce Boskiej komedii, alegorii oraz realnej 

osobie – zob. Morawski 1977, s. LXIV-LXVIII. 
661 Jankowski 1908, s. 4.  
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erotyzujący, który przesuwa znaczenie całej sceny z alegorycznej w stronę miłosnej, czy też 

intymnej, relacji Beatrycze i Dantego. Nie jest to zresztą nowość w interpretacji Boskiej komedii. 

Na tym polega zaleta, ale i pewnego rodzaju osobność, obrazu Żmurki, co nie dziwi, jeśli 

zestawimy ten obraz z jego całą twórczością662. Dodać można, że malarz często ujmował 

postaci kobiece zmysłowo, zaś tutaj złożone wątki teologiczne czy filozoficzne, uosabiane 

przez Beatrycze, choć niewątpliwie ważne, muszą zejść na dalszy plan, gdyż liczy się Dante, 

który właśnie spotkał ukochaną ukazującą się mu w pełnym tego słowa znaczeniu.  

Warto zacytować tutaj opinię Dariusza Konstantynowa tak pozycjonującego kobiecą 

tematykę Żmurki na tle epoki: „w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim, wykazującym 

daleko idącą wstrzemięźliwość w malowaniu kobiet, której przyczyny widziano zarówno  

w romantycznej tradycji beznamiętnego kultu kobiety, jak i uwarunkowanej religią 

surowością obyczajów, był to prawdziwy ewenement. Poza Żmurką bowiem żaden z polskich 

malarzy nie uczynił tak ważnym, niemal dominującym motywem swojej twórczości »czysto 

cielesnej, ziemskiej ponętności« postaci kobiecej663.  

W końcu, około roku 1905, pojawia się więc w polskiej ikonosferze Beatrycze. Od razu 

staje się nie tyle alegorią czy realną osobą wyidealizowaną przez Dantego lub choćby 

interesującą bohaterką literacką, ale kobietą podziwianą, kochaną i na wskroś zmysłową.  

 

Dante, Boska komedia i obrazy im poświęcone (2) – wnioski  

Tak wygląda przegląd prac poświęconych Dantemu i Boskiej komedii w polskiej 

ikonosferze w latach 1861-1914. Czas na wnioski.  

Przede wszystkim, postaci przedstawiane na obrazach były powszechnie znane, nie 

tylko przez artystów. Mogli oni liczyć na to, że publiczność również bez problemu odczyta 

prawidłowy sens dzieł. Właściwie nikt nie pokusił się o zobrazowanie pieśni spoza wyżej 

zarysowanego kanonu.  

                                                      
662 Twórczość Żmurki nie została kompleksowo opracowana. Najnowszą publikacją 

poświęconą artyście, która daje w miarę szeroki pogląd na jego życie i działalność malarską, jest 

cytowany już artykuł Dariusza Konstantynowa. Autor zestawił szeroki wybór tekstów na temat 

malarza, a także zbadał, dlaczego jego malarstwo cieszyło się ogromną popularnością w II poł. XIX i na 

pocz. XX wieku (zob. Konstantynów 2008). 
663 Konstantynów 2008, s. 79. 
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W większości przypadków, jeśli chodzi o prasę ilustrowaną, prace te są dodatkiem do 

odpowiedniego fragmentu Boskiej komedii. Jedynym wyjątkiem jest przypadek Żmurki. 

Pozwala to także zauważyć, jakimi przekładami najczęściej się posługiwano: Stanisławskiego  

i Mickiewicza. Jest to wątek szczególny – pokazuje, że tekst Dantego był wielokrotnie 

przedrukowywany, co oznacza, że Boska komedia była ważna dla polskiej kultury.  

Ilustracje do Boskiej komedii pełnią podwójną rolę – są przedstawieniami scen z tego 

tekstu oraz jednocześnie ukazują nam Dantego. Nie ma bodaj innego takiego przypadku,  

w którym wizerunek (kanoniczny zresztą) Włocha zostaje w polskiej ikonosferze tak związany 

z jego dziełem664. Na swój sposób Dante to też dawny mistrz, podobnie jak np. Michał Anioł, 

ale jest tak silnie związany ze swoim dziełem, że nie sposób go od niego oderwać. 

Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że w Polsce „nie ma Dantego poza Boską 

komedią”. Tylko pozornie może to się wydawać stwierdzeniem banalnym, ale zauważmy, że 

np. we włoskim malarstwie, ale także niemieckim czy francuskim, Dante występuje także 

„poza” Boską komedią. Znajdziemy więc takie sceny, gdzie nie jest on narratorem swojego 

dzieła, ale po prostu bohaterem przedstawienia665. Jedynym polskim wyjątkiem byłby tutaj 

obraz Franciszka Żmurki pt. Beatrice we Florencji, który został pokazany w 1903 roku na Salonie 

Krywulta, ale nie udało się go odnaleźć, choćby tylko w postaci reprodukcji w czasopiśmie666.  

Co więcej, dzieła zagraniczne były reprodukowane w polskiej prasie, co zaświadcza  

o ich obecności w polskiej ikonosferze. Kilka przykładów. Obraz Alexandra Cabanela, 

znanego francuskiego akademika, pt. Dante deklamujący swoje utwory (il. 75) ukazał się w maju 

1874 roku w „Kłosach”, zaś w jego opisie czytamy „w obecnej kompozycji »poetą florenckim« 

jest Dante, deklamujący stanze swoje i terziny w gronie młodzieży i sam jeszcze młody. Twarz 

jego piękna, szlachetna, ujmująca, trochę tylko martwa, a ruch prawej ręki wymanierowany. 

Nie wiemy, kogo chciał przedstawić malarz w postaci młodej kobiety słuchającej dźwięków 

                                                      
664 Rachel Owen zauważa, że z biegiem czasu (chodzi tutaj przede wszystkim o późne 

średniowiecze i nowożytność) postać Dantego jako Everymana (co tłumaczy niezmienność, ale  

i pewnego rodzaju kostiumowość jego stroju i zachowania) staje się raczej postacią znanego autora 

znanego dzieła (Owen 2007, s. 93-94). 
665 Wybór takich prac prezentuje np. Dante vittorioso 2011, s. 185-230.  
666 Płażewska 1966, s. 418. 
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poezji z pewnym namaszczeniem. Miałażby to być Beatrix, a całe otoczenie poety – domem 

Fulka Portinari?”667.  

Blisko dwadzieścia lat później, w kwietniu 1895 roku, „Tygodnik Illustrowany” 

opublikował reprodukcję obrazu francuskiego malarza Marcela Riedera pt. Dante po stracie 

Beatrycze (il. 76). W jej opisie czytamy, że „piękny temat obrazu do swego obrazy artysta 

malarz Marceli Rieder i pięknie do przelał na płótno. Znane są dzieje idealnej miłości Dantego 

ku Beatrycze Portinari. […] Po jej śmierci ułożył zbiorek poezji miłosnych […]. Znane są pod 

tytułem »Vita nuova« (Nowe życie). Obraz Riedera […] stanowi właśnie ilustrację do jednego 

z [jego] ustępów”668. 

„Kraj” w 1899 roku publikuje zaś reprodukcję obrazu Rafalea Sorbi przedstawiającego 

spotkanie Dantego z Beatrycze we Florencji (il. 77). Bez wątpienia była to związane z tekstem 

Gomulickiego o Ugolino i Mickiewiczu, który znajduje się obok. Pod ilustracją umieszczono 

opis: „po raz drugi i ostatni w życiu spotkał się z nią już zamężną, w chwili, którą na obrazie 

swym odtworzył utalentowany włoski artysta, mianowicie we Florencji w 1283 r., wracającą, 

wśród grona przyjaciółek, z nabożeństwa. W lat siedem potem Beatrycze umarła, a Dante  

w 1298 r. pojął za żonę Gammę Donati”. Warto także zwrócić uwagę, że na obrazie tym 

większość mężczyzn ma na sobie suknie podobnego kroju, jak Dante, co potwierdza, że 

typowym strojem poety nie jest „mnisia suknia”, ale właśnie „szata typu florenckiego  

z kapturem”. 

W tym samym roku w „Przyjacielu Dzieci” ukazuje się zaś reprodukcja obrazu pt. 

Dante na dworze Guido Novello w Rawennie (il. 78). Nie podano nazwiska artysty. W opisie 

przedstawiono życiorys poety (wspominając także o jego odwadze jako żołnierza), zaś  

o samym obrazie czytamy tak: „Ilustracja nasza na str. 577 wyobraża wielkiego poetę na 

dworze panującego w Rawennie, gdy wobec najznakomitszych osób czyta jeden ze swoich 

poematów. Uroczysty nastrój panuje w sali iście królewskiej, zebrani słuchają natchnionych 

słów genialnego poety i człowieka wielkiego serca w skupieniu ducha, w podziwie dlań  

i uwielbieniu”669. 

                                                      
667 Dante deklamujący swoje utwory 1874, s. 298. Co ciekawe, w samym objaśnieniu więcej miejsca 

poświęcono życiorysowi Cabanela niż samemu opisowi obrazu. 
668 Nasze ryciny. Dante 1895, s. 262. 
669 Dante (Przyjaciel Dzieci) 1899, s. 578. 
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Co ważne, obrazy te ujmują zasadniczo Dantego jako zakochaną postać (albo 

geniusza), niejako w ramach sceny o charakterze anegdotycznym. Nie sposób odmówić im 

pewnego uroku, ale powodują, że postrzeganie tej postaci zamyka ją w ramach 

romantycznego schematu, np. artysty prezentującego swoje dzieło czy spotykającego swoje 

źródło natchnienia. W dodatku, jak wiemy, Dante był u nas wręcz uosobieniem melancholika, 

a więc byłoby trudno łączyć taki wizerunek z typem kochanka. W polskiej ikonsferze Dante 

jest niejako pozbawiony takich ram, będąc kimś zupełnie innym.  

Dlatego też – „nie masz Dantego poza Boską komedią”. Jest on postrzegany jako 

integralna postać w ramach własnego tekstu. Zobaczmy więc, jaki jest wizerunek Dantego  

w tym kontekście. Zwróćmy przede wszystkim uwagę, że nie mamy właściwie ilustracji do 

Boskiej komedii, w których nie ma Dantego. Wyjątkiem jest Francesca da Rimini, ale obraz 

Okunia ma zupełnie inny charakter. Dante jest nie tylko bohaterem tych scen, ale jak wiemy  

z tekstu, to jego obecność powoduje, że dusze w piekle czy czyśćcu zaczynają opowiadać 

swoje historie. To świadek – nie tylko na nie patrzy, ale następnie je opisuje. Mamy więc 

następujący mechanizm uwizualnienia – Dante-postać ogląda daną scenę, Dante-pisarz ją 

potem opisuje, Dante-bohater ilustracji ją poświadcza.  

Rzecz jasna, pozornie jest to oczywiste, ponieważ jest narratorem tej historii, czy też  

w Boskiej komedii czytamy to, co on zobaczył670. Wątek ten staje się mniej oczywisty, jeśli 

spojrzymy na to z ilustracyjnego punktu widzenia. Wtedy okazuje się, że jego postać nabiera 

szczególnego znaczenia, ponieważ to on wizualizuje nam to, co jest do zobaczenia. Jego 

reakcje pokazują nam, jak postrzega to, co widzi, a więc jak należy je wartościować. Innymi 

słowy, w naszych ilustracjach brak potworności, gdyż to na samych reakcjach Dantego opiera 

się ich moralna ocena. W ten sposób zostaje także określony jego wizerunek – postaci 

niezwykle szlachetnej. Koresponduje to nie tylko z jego portretami zawartymi w tych 

ilustracjach, ale i komentarzami do nich, co było szczególnie widać przy Ugolinie 

Wyczałkowskiego.  

Kluczowe dla naszych ilustracji jest słynne sformułowanie „guarda e passa” z pieśni 

III Piekła. Nie jest ono jedynie „skrzydlatym słowem” z Boskiej komedii, ale staje się wręcz 

zasadą organizacji i recepcji tych scen. Bez postaci Dantego nie jest możliwe oglądanie tego, 

                                                      
670 O takiej roli pisze np. Rachel Owen (zob. Owen 2007, s. 91). 
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co widzimy. Nie jest to błaha sprawa, bowiem jak pisał już Kalikst Morawski, „Dante kładzie 

nacisk na znaczenie wizji optycznej. Słowa widzieć (vedere), spoglądać (guardare) powtarzają 

się często, tak jakby poeta chciał przekonać czytelnika, że jego relacja jest rezultatem 

rzeczywistego kontaktu wizualnego go z opisywanymi faktami czy też osobami”671. Podobnie 

rzecz ujmował T.S. Eliot, który w cytowanym już eseju, zajmując się problemem alegorii  

u poety, pisał: „wyobraźnia Dantego jest wyobraźnią wzrokową. […] Jest wizualna w tym 

sensie, że poeta żył w okresie, kiedy ludzie jeszcze miewali widzenia. […] zapomnieliśmy, że 

widzenia, zjawisko, na które pozwalamy tylko nieukom i szaleńcom, były kiedyś 

ważniejszym, bardziej interesującym i zdyscyplinowanym rodzajem snu”672.  

Innymi słowy, Dante-jako-widzący staje się kluczową figurą do zrozumienia całości 

tekstu, a więc „musi” pojawić się na ilustracjach. Bez niego nie są świadectwem, ale tylko 

obrazkiem okropności. Nie odnosi się to tylko do piekła – Dante poznał Beatrycze dopiero, 

gdy ją zobaczył, co szczególnie widać na obrazie Żmurki. Jej słowa nie wystarczyły, musiał 

ujrzeć jej oblicze.  

  Jak widać, autorzy omawianych wyżej ilustracji trafnie odczytywali treść poematu, nie 

tylko na poziomie samych scen, ale i głębokiego sensu. Nie chodzi tutaj o to, żeby 

„egzaminować” ich z tego, czy „dobrze” lub „źle” odczytywali treść poematu, ale o to, że 

trafnie go intepretowali, przy okazji wskazując, jakie były wówczas tropy lekturowe Boskiej 

komedii. Nie obrazowali okropności, czy też powszechnie znanych scen, ale z udanym 

skutkiem wnikali w tekst jako w opowieść o przemianie czy konsekwencjach grzechu. Stąd 

też uwypuklona postać Wergiliusza i jego rola, która jednak w odpowiednim momencie się 

kończy. Dlatego też Beatrycze ukazuje się naszemu poecie także jako realna postać, obiekt jego 

miłości, który w końcu może naprawdę spotkać. 

Warto także zauważyć, że w ilustracjach tych (może obraz Męciny-Krzesza jest 

wyjątkiem) zasadniczo brak ujęć panoramicznych, wielkich scen, wieloosobowych narracji. 

Jest tylko Dante, jego doświadczenie i zdanie nam z niego relacji. Widać, że artyści zachowali 

tutaj wewnętrzną autonomię. Jak wiemy, w obiegu polskich ilustracji były także dzieła 

                                                      
671 Morawski 1977, s. XCIII. 
672 Eliot 1972, s. 44. 
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popularne – poza Doré reprodukowano także słynny obraz Delacroix czy rzeźbę Carpeaux673. 

Są też przykłady mniej znane – np. obraz René Maignana pt. Dante spotykający Matyldę (il. 79) 

czy Skąpcy i rozrzutnicy w piekle Dantego autorstwa Manuela Benedito (il. 80). 

Ilustracje polskich autorów, choć jest ich niewiele, są właśnie tym bardziej ważne. Nie 

chodzi o to, że „zaświadczają” o tym, jak interesowano się Dantem w sztukach wizualnych, 

ale jak w konkretny sposób kształtowano w Polsce jego wizerunek. Przypomnijmy – 

przywoływany przez Marinellego Gombrowicz narzekał: „Boska Komedia mi nie wystarcza. 

Szukam w niej Danta. Ale go nie znajdę, bo Dante historycznie mi przekazany, to właśnie 

autor Boskiej Komedii. Ci wielcy ludzie to już nie ludzie, to jedynie osiągnięcia. […] 

Wytłumacz, pielgrzymie, jak do ciebie się przedostać?”674 

W przypadku naszych ilustracji, choć skromnych, wiemy, że wtedy nikt do Dantego 

nie chciał się przedostawać, nikt go nie szukał. Po prostu Dante towarzyszył ówczesnym 

Polakom wraz ze swoim tekstem Boskiej komedii, czasami stając się kimś więcej, niż 

przewodnikiem po swoim dziele. I pojawiał się wtedy na obrazach. 

Przykładem jest tutaj Kraszewski, nie bez powodu przywoływany na samym początku 

tego fragmentu mojego tekstu. Zakochuje się on w Christinie del Negro, mając już prawie 70 

lat675. My wiemy, że będzie to namiętność niespełniona, a nawet fatalna. Gdy Kraszewski, na 

samym początku tej znajomości, przeżywa rozterki i przeczuwa, że z jego powodu „traci  

z oczu szlak nieomylnej drogi”, maluje – Dantego pośród ciemnego lasu. 

 

 

 

                                                      
673 Reprodukcja rzeźby Carpeaux przedstawiająca Ugolino pojawiła się w 1914 roku na okładce 

„Biesiady Literackiej”, zaś w środku numeru zamieszczono opis tej historii wraz z fragmentem  

w tłumaczeniu Adama Mickiewicza (zob. Kartki ilustrowane 1914, s. 113). Obraz Delacroix znajdziemy 

w „Wędrowcu” (1868) wraz z artykułem „Floryana”, czyli znanego nam już Stanisława Rzętkowskiego 

poświęconym nie tylko temu dziełu, ale i samej Boskiej komedii (zob. Rzętkowski 1868). Obok 

zamieszczono oczywiście stosowny fragment opisujący przeprawę łodzią Charona w przekładzie 

Juliana Korsaka (pieśń III Piekła, w. 82-115). 
674 Marinelli 2012, s. 150-151. Włoski badacz cytuje książkę Gombrowicza O Dantem. 
675 Pisał o tym Aleksander Nawarecki (Nawarecki 1996, s. 86), który przede wszystkim bazował 

na książce Antoniego Trepińskiego pt. Romans Kraszewskiego z wiedenką (Trepiński 1970, s. 54, 79-80). 

Tam także wszystkie informacje na temat tego niezwykle interesującego, choć chyba obecnie 

zaginionego, obrazu Kraszewskiego. 
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X. Włosi dawni – problem renesansyzmu i historyzmu  

 

Włosi dawni (1) – wprowadzenie 

„Epoką, która w końcu XIX i na początku XX wieku wydawała się jednak artystom  

i estetom najbliższa ich marzeniom, była epoka renesansu, zwłaszcza w Italii. W renesansie 

widziano […] jak Burckhardt i Taine, kult piękna, wybuch pogańskiej zmysłowości, bujność  

i gwałtowność namiętności, immoralizm i skrajny indywidualizm. Tego rodzaju legenda 

renesansu była jednym z elementów prądu kulturowego końca XIX wieku, zwanego niekiedy 

»renesansizmem«. Wcieleniem tych tęsknot, ucieczką w marzeniu, w idealizowany świat 

włoskiego renesansu jest obraz, w którym Edward Okuń (1872-1944) przedstawił siebie i żonę 

(1925). Widzimy tutaj ich oboje w bogatych szatach renesansowych, niczym jakąś parę 

książęcą z epoki cinquecenta, u stóp kamiennego miasteczka włoskiego, piętrzącego się na 

stokach wzgórza i zwieńczonego potężną bryłą zamku”676. Tak o obrazie Edwarda Okunia  

(il. 81) pisał Mieczysław Wallis, przypomnijmy, w 1966 roku.  

Dzisiaj wiemy o tym obrazie nieco więcej. Jak pisała cytowana już monografistka 

Edwarda Okunia, Małgorzata Biernacka, cytując korespondencję artysty: „jeden  

z najważniejszych w całym dorobku Okunia, wspominany w liście do Przesmyckiego »mój  

i żony portret utrzymany w stylu 4 cento [quattrocento] na tle miasteczka z tej epoki (Anticoli-

Corrado)«, zestawia dwie postaci z pejzażem […]”. Dalej zaś czytamy tak: „niczym na tle 

operowej dekoracji, stoją malarz i jego żona, ukazani w popiersiu, dokładnie pośrodku 

kompozycji, ubrani – jak u nazareńczyków czy Anselma Feuerbacha – w renesansowy 

kostium” 677. Badaczka zauważa także, że „Okuń był nadzwyczajnie przywiązany do swego 

dzieła; zatytułował je Portrety i nigdy nie chciał sprzedać. Wybrany przezeń temat wydaje się 

w sztuce Młodej Polski rzadkością. […] Obraz Okunia [to] dalece przetworzona lekcja portretu 

renesansowego”678.  

Mamy więc przed sobą obraz szczególny, nie tylko dla malarza. Dzieło jest oryginalne 

na tle innych (auto)portretów powstających w Młodej Polsce, a w dodatku związane  

                                                      
676 Wallis 1966, s. 209-210. 
677 Biernacka 2004, s. 175-176. 
678 Biernacka 2004, s. 177. 
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z włoskim renesansem – jako gatunek (portret) i poprzez stylizację (kostiumy). Innymi słowy 

– polski malarz wraz z żoną stylizujący się na renesansowych Włochów zgodnie z manierą 

ówczesnego malarstwa. Cała ta stylizacja wywołuje nie do końca zrozumiały nastrój 

(Biernacka pisze o „posępnej panoramie miasteczka”), który czyni obraz wieloznacznym, ale 

i szalenie intrygującym679.  

Wróćmy teraz do opinii Wallisa. Choć jest ona nieco naznaczona czasem, w którym 

została wyrażona, to wskazuje nam trzy ważne elementy, za pomocą których możemy 

intepretować obraz Okunia, a także inne dzieła, którymi będziemy się zajmować w tym 

rozdziale680. 

Przede wszystkim, kluczowe jest tutaj pojęcie legendy, czyli nie tyle historii, spisanej, 

przestudiowanej, ale raczej jako motyw – powszechnie znany i czerpiący swoje 

uprawomocnienie w tym, że jest opowiadany. Przyjmowany za zbliżony do prawdy, choć 

niekoniecznie nią jest. Następnie, idąc tokiem rozumowania Wallisa, pojawia się wątek 

eskapistyczny, utopijny wręcz, bo zabarwiony „obietnicą szczęścia”, czyli owa „ucieczka  

w marzenia, w idealizowany świat włoskiego renesansu”. Liczy się przede wszystkim to, że 

poszczególne elementy obrazu (czy też ogólny jego nastrój) mają ewokować mniej lub bardziej 

uzasadnione skojarzenia z renesansem jako epoką – wspaniałą, choć wieloznaczną i czasami 

wewnętrznie sprzeczną.  

Ostatnim elementem jest problem „renesansizmu”. Poświęćmy mu więcej miejsca, 

gdyż systematyzuje powyższe uwagi. Wallis oczywiście wywodzi je od Jacoba Burckhardta, 

a dokładnie od jego książki Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, która ukazała się  

w 1860 roku681.  

 

Renesansyzm jako pojęcie – teoria i praktyka badawcza 

Tak pisał o genezie tego pojęcia Zygmunt Łempicki w 1923 roku: „jeśli dotychczas 

mowa była o renesansie w znaczeniu pewnego poglądu na świat – zwłaszcza u Micheleta – to 

                                                      
679 Biernacka 2004, s. 176. 
680 W opuszczonym fragmencie badacz zestawia taką wizję renesansu z tym, jak postrzegał ją 

Fryderyk Engels, czyli „dążenie do obalenia ustroju feudalnego i walkę ze średniowiecznym poglądem 

na świat” (Wallis 1966, s. 209-210). 
681 Burckhardt 1965. 



 

230 

 

Ranke akcentuje już środki wyrazu tego poglądu na świat, ma na myśli pewną ideę stylu,  

w której ten, właściwy owej epoce, pogląd na świat znalazł wyraz. A to jest już drugie ognisko, 

z którego obraz renesansu czerpał oświetlenie: sztuka renesansu. Wysuwa się problem stylu. 

I tu da się zauważyć, podobnie jak w rozwoju poglądu na świat, owo powtarzanie się historii: 

najpierw klasycyzm, później kult gotyki – wreszcie renesans”682. 

Łempicki następnie zauważa, że „dwa te poglądy na renesans, jeden ujmujący go jako 

typ pewnego poglądu na świat, drugi jako pewien styl, zjednoczyły się w umyśle  

J. Burckhardta w koncepcję kultury renesansu. Bo czymże innym jest »kultura«, jeśli nie 

stylowym, oryginalnym wyrazem pewnego poglądu na świat? […] w dziele swym o kulturze 

renesansu doszedł pierwszy do syntezy. Dzieło Burckhardta ma jednak większe, niż czysto 

naukowe znaczenie; w nim renesansyzm ówczesny znalazł swój najpełniejszy wyraz.  

Renesansyzm – wyraz ten ukuł [Franz Ferdinand] Baumgarten w dziele o [Conradzie 

Ferdinadzie] Meyerze – jest, podobnie jak klasycyzm lub romantyzm, pewnym prądem  

w życiu duchowym XIX wieku, który to prąd pogląd na świat i styl renesansu uważał za 

normę i wzór, a epokę renesansu wyniósł do godności ideału, podobnie jak klasycyzm 

starożytność lub romantyzm średniowiecze”683. 

Oczywiście problem renesansyzmu jest o wiele bardziej skomplikowany, choćby tylko  

w ujęciu Burckhardta. Jak pisała Urszula Kowalczuk: „dziś znawcy kultury renesansu coraz 

częściej wskazują na konieczność korygowania nazbyt dobrze utrwalonych, 

zideologizowanych i niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy, poglądów Burckhardta”684. 

Ryszard Kasperowicz, w swojej monografii poświęconej poglądom „autora pięknej książki”, 

pisał zaś że „już w XIX wieku zarzucano Burckhardtowi brak ścisłości oraz operacyjności 

pojęć, jak to uczynił Dilthey w recenzji Kultury Odrodzenia, oraz dowolność i nieomal 

dyletantyzm w rekonstrukcji przeszłości, gdyż do tego właściwie sprowadzały się surowe 

słowa osądu Wilmawitza-Moellendorffa, odmawiającego Griechische Kulturgeschichte prawa 

istnienia w nauce. Obaj krytycy fatalnie się pomylili; Kultura Odrodzenia, dotąd zapewne 

                                                      
682 Łempicki 1923, s. 13. 
683 Łempicki 1923, s. 15.  
684 Kowalczuk 2011a, s. 33. Badaczka poświęciła w swojej książce cały rozdział pt. „Orbita” 

Burckhardta (s. 33-88). O znaczeniu Burckhardta pisał także Marek Zgórniak – zob. Zgórniak 2003,  

s. 46-47. 
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najpoczytniejsza praca Burckhardta, dziś nadal stanowi nieodzowny punkt orientacji dla 

wszelkich dyskusji o kulturze renesansowej”685. 

Jak pisał Mieczysław Brahmer, nie zmienia to faktu, że „jednak na przekór wszelkim 

zastrzeżeniom i poprawkom, w wyobrażeniach o renesansie krążymy do dziś po nakreślonej 

przez niego orbicie. »Błyskawicową« formułę Micheleta on dopiero wypełnił realną treścią. 

Dziesiątki i setki prac wzięły z niego początek, zawdzięczały mu decydujące pchnięcie także 

wówczas, gdy mu się przeciwstawiały. Jak zaświadcza Burdach, Burckhardt wprowadził 

pojęcie renesansu do ogólnego języka kultury. Przez cały wiek nie pojawiła się książka, która 

by zdołała zająć jego miejsce”686. 

Raz jeszcze zacytujmy Urszulę Kowalczuk, która, wychodząc zresztą od powyższej 

opinii Bramera, pisała: „przyjęta przeze mnie perspektywa myślenia o dziele Burckhardta jest 

odmienna od tej, którą mają współcześni specjaliści zajmujący się kulturą renesansu i śledzący 

zmiany wiedzy na ten temat. Historyk z Bazylei interesuje mnie jako pisarz 

dziewiętnastowieczny. […] W przytoczonej na początku rozdziału opinii Brahmera 

najważniejsze jest dla mnie położenie nacisku na wyobrażenia o epoce oraz wskazanie na 

znaczenie książki Burckhardta dla kształtowania się »ogólnego języka kultury«. Pisząc  

o renesansie, Burckhardt zrezygnował ze strategii powiadamiania o stanie wiedzy 

faktograficznej, koncentrując się na przedstawieniu obrazu epoki, który pobudziłby 

wyobraźnię odbiorców i skłonił ich do refleksji. Autor podjął próbę osłabienia dominacji 

specjalistycznego myślenia o odrodzeniu i wypromowania wizji mającej szanse 

upowszechnienia wśród szerokiego grona odbiorców”687.  

Poświęcam tyle miejsca problemowi „renesansyzmu” i Jackobowi Burckhardtowi nie 

tylko z powodu cytatu Wallisa wykorzystanego do interpretacji obrazu Okunia. Pojęcie to 

okazuje się bowiem kluczowe dla badania polskiej ikonosfery w latach 1861-1914, a dokładnie 

tych przedstawień, które były inspirowane renesansem. Innymi słowy, chodzi o pojęcie, które 

wywarło znaczny wpływ na to, jak Polacy w XIX wieku myśleli o renesansie, a następnie, jak 

przedstawiali to w malarstwie. Nie jest to tylko inspiracja, ale właśnie nurt intelektualny, czy 

też „prąd duchowy”, jak chciał Łempicki, który warto poruszyć. Nie chodzi już tutaj  

                                                      
685 Kasperowicz 2004, s. 8-9. 
686 Brahmer 1965a, s. X. 
687 Kowalczuk 2011a, s. 34-35. 
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o „wizerunek renesansowego mistrza”, ale o wiele bardzie złożone wpływy – o wyobrażenie 

na temat renesansu w Polsce w XIX stuleciu. Jego omówienie wymaga właśnie w miarę 

precyzyjnego przejścia od renesansu do renesansyzmu właśnie. Do tego trzeba pamiętać  

o aspekcie „dawności” oraz problemie historyzmu. 

Na kwestie te zwracał także uwagę, choć nie w kontekście malarstwa,  

a historizoficzno-metodologicznym, Marian Śliwiński688. Przede wszystkim, wyrażał on 

pogląd, że renesansyzm to pojęcie o wiele szersze: „wiązał się nie tylko z wiekiem 

dziewiętnastym, ale z całą epoką nowożytną, narodziny renesansyzmu dokonały się  

w renesansie”689. Co więcej, istotne dla niego pozostają dwa problemy, dzisiaj uważane za 

dziewiętnastowieczne. Pierwszym z nich jest „historyzm”, czyli założenie, że kultura ma 

charakter procesualny czy też ewolucjonistyczny, „realizuje się w rytmie dziejów”, zaś epoki 

następują po sobie na zasadzie antytez690. Następnie – „w doktrynie renesansyzmu istotne 

miejsce przynależy idei narodu”, zaś jego powstawanie to „budowanie kultury o wyraziście 

zarysowanym charakterze, wyodrębniającej się spośród kultur innych narodów691.  

Pojęcie renesansu, a następnie renesansyzmu, jest ważne w badaniach nad Włochami. 

Zdaniem Olgi Płaszczewskiej, „tendencję do idealizacji epoki odrodzenia, której 

ukoronowaniem staje się praca Burckhardta o kulturze tego okresu we Włoszech, określa 

Łempicki […] mianem renesansyzmu692. Co więcej, jej zdaniem to Łempicki „już w latach 

dwudziestych minionego wieku zwraca uwagę na fakt, iż utożsamienie renesansu z Włochami 

nastąpiło w humanistyce pod wpływem koncepcji Jacoba Burckhardta […], natomiast  

w literaturze i myśli europejskiej dokonało się na przełomie XVIII i XIX wieku”693. 

Jak więc widać, owe „utożsamienie” Włochów i renesansu staje się niezwykle ważne  

w refleksji humanistycznej już w II poł. XIX wieku, zaś kluczowym pojęciem staje się 

natomiast „renesansyzm”. Dlatego też chciałbym przyjrzeć się problemowi przedstawień 

Włochów w polskiej ikonosferze właśnie w tym kontekście.  

                                                      
688 Śliwiński 2008. 
689 Śliwiński 2008, s. 47. 
690 Śliwiński 2008, s. 49. 
691 Śliwiński 2008, s. 55. 
692 Płaszczewska 2010, s. 271. 
693 Płaszczewska 2010, s. 270. 
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Stan badań prezentuje się następująco. Wątek inspiracji renesansowych w polskim 

malarstwie, a raczej u poszczególnych artystów, był dostrzegany już dawno. Przypomnijmy, 

że o renesansyzmie u Aleksandra Gierymskiego pisał Juliusz Starzyński, dając dowód 

oddziaływania idei Burckhardta694. Jest to właściwie praca fundamentalna dla badania tego 

zjawiska w polskim malarstwie. Pomijając uwagi dotyczące Kupca weneckiego, które ujawniły 

„w młodym artyście głębokiego i świadomego czciciela mistrzowskiej sztuki Odrodzenia”, 

warto w tekście Starzyńskiego zwrócić uwagę na inne kwestie695. Badacz, wychodząc od opisu 

Sjesty włoskiej, którą również będziemy się zajmować, pisał, że „lata sześćdziesiąte  

i siedemdziesiąte to w ogólności okres mocnego krzewienia się gustu renesansowego w całej 

Europie. Pod mianem renesansyzmu mamy tu do czynienia z ważnym, a dotychczas należycie 

nie naświetlonym prądem życia umysłowego, nie ograniczającym się bynajmniej do 

malarstwa”696. Starzyński następnie zauważa, że do malarzy zainteresowanych 

renesansyzmem można zaliczyć Delacroixa, zaś w Polsce Henryka Rodakowskiego, 

Władysława Czachórskiego i Adama Chmielowskiego697. Tekst ten daje nam nie tylko 

podstawę pojęciową, ale wyznacza, kto z polskich malarzy powinien być badany w tym 

kontekście. 

W 1995 roku ukazała się książka Marka Zgórniaka pt. Pędzel Tycjana. Francuscy malarze 

i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta698. Przekrojowy charakter pracy, bazujący na 

dziełach pokazywanych na paryskich Salonach, to przegląd konkretnych scen oraz motywów  

z historii Wenecji, które były malowane przez europejskich artystów w XIX wieku. 

Zamieszczono również obszerną bibliografię, siłą rzeczy przede wszystkim 

francuskojęzyczną.  

Następnie warto wspomnieć o odnotowanych już artykułach z tomu Recepcja renesansu  

w XIX i XX wieku699. Bodaj najważniejszym tekstem na ten temat jest praca Anny Waligórskiej  

o oddziaływaniu kultury włoskiego renesansu na polski modernizm700. Badaczka przede 

                                                      
694 Starzyński 1961. 
695 Starzyński 1961, s. 161. 
696 Starzyński 1961, s. 179. 
697 Starzyński 1961, s. 180, 182-183. 
698 Zgórniak 1995. 
699 Recepcja renesansu 2003. 
700 Waligórska 2003.  
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wszystkim wyszła od cytowanej już obserwacji Wallisa na temat „renesansizmu”, a następnie 

przeprowadziła szereg analiz dzieł z tego okresu, stwierdzając na samym końcu, że tezy 

Wallisa można potwierdzić, jednak Waligórska nie uznawałaby za cechy kluczowe 

„hedonizmu” czy „autonomii sztuki”, ale przyjęcie, że „najważniejsza była wciąż trwająca 

tradycja »złotego okresu w dziejach sztuki«, pozwalająca na przejmowanie renesansowej 

symboliki oraz dekoracyjności dzieł spełniających funkcję wzorca”701. 

Co ważne, wcześniej badaczka zaznacza, że samo pojęcie „renesansizmu” rozumie 

„szerzej, niż zapożyczanie motywów lub kompozycji sztuki włoskiego Odrodzenia. Jego 

wyznacznikiem byłaby również fascynacja sztuką mistrzów oraz próba jej przetworzenia, 

która zachowując najważniejsze wartości pierwowzoru (łącznie ze stylistyką), wyraża 

jednocześnie własną, współczesną postawę artysty”702.  

Artykuł Wandy Nowakowskiej to przede wszystkim opis tego, jak polskich artystów 

inspirował renesans w Polsce, czyli jak historia, mit i kultura materialna Złotego Wieku  

w I RP była przedstawiana np. przez Matejkę czy Józefa Simmlera703. W tomie tym pojawiły 

się też artykuły Marka Zgórniaka i Wojciecha Bałusa, którzy zajmowali się odpowiednio 

problemem samego pojęcia „renesans” w XIX wieku oraz praktykami związanymi z badaniem 

„renesansu” i „renesansyzmu”704. 

Na możliwe związki twórczości Adama Chmielowskiego z renesansyzmem, ze 

względu na pobyt w środowisku monachijskim, wskazywała Aleksandra Krypczyk705.  

O problemie samej inspiracji malarstwem weneckim pisał, jak wiemy, Michał Haake  

w omawianym już wyżej fragmencie poświęconym Kupcowi weneckiemu. Spośród prac 

zagranicznych warto tutaj przypomnieć cytowany już katalog i zbiór esejów na temat 

środowiska Deutsch-Römer706. 

Ponadto, warto zwrócić uwagę na pracę pozornie zupełnie o czymś innym. Myślę tutaj  

o książce Agnieszki Rosales Rodríguez pt. Śladami dawnych mistrzów. Mit Holandii złotego wieku 

                                                      
701 Waligórska 2003, s. 181-182. 
702 Waligórska 2003, s. 158. 
703 Nowakowska 2003. 
704 Zgórniak 2003, Bałus 2003. 
705 Krypczyk 2006b, s. 25. 
706 “Deutsch-Römerˮ 1988. 
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w dziewiętnastowiecznej kulturze artystycznej707. Badaczka, wychodząc od problemu „klisz” 

mentalności holenderskiej, które zadomowiły się w malarstwie „złotego wieku”, a następnie 

były recypowane przez cały XIX wiek, omówiła je na przykładach malarskich708. Co więcej, 

szczególną wagę przywiązała do ocen ówczesnej prasy, która omawiała wówczas powstające 

w dzieła w interesującym nas czasie709. Daje nam pogląd na to, jak postrzegano ten czas  

w sekwencji: Holandia „złotego wieku” – malarstwo tego czasu – malarstwo wieku XIX wieku 

– opinie o nim – opinie o „złotym wieku” w Holandii. Schemat ten, jak widać, z powodzeniem 

będzie można zastosować do naszych badań710. 

Przegląd ten pozwala zauważyć, że możemy mówić o renesansyzmie w ujęciu 

Burckhardta, a także o jego występowaniu od lat 60. i 70. XIX wieku oraz w okresie polskiego 

modernizmu. Ponadto, zostały już wyprowadzone schematy jego badań, a także możliwe 

aporie, na jakie możemy natrafić, czy też luki badawcze, które wymagają uzupełnienia. 

 

Włosi dawni (2) – inspiracje pomiędzy historią a historyzmem, 

renesansem a renesansyzmem 

Powyższe uwagi badaczy pozostają dla nas więc przede wszystkim podstawą do 

dalszych badań. Rzecz nie tyle w śledzeniu owych renesansowych fascynacji lub ogólnych 

inspiracji dawnością, w twórczości polskich malarzy, ale o próbę ujęcia, jaką rolę w tym 

układzie odgrywali Włosi. Na swój sposób nie było za bardzo możliwe „pokazanie” tych epok 

bez obecności Włochów. Innymi słowy – Włosi jako treściowe nośniki, czy też figury 

znaczeniowe, tematyki renesansu i renesansyzmu oraz dawności w polskiej ikonosferze  

w latach 1861-1914. Podkreślmy – nie chodzi tu o sam renesansyzm, ale zbadanie, w jak sposób 

                                                      
707 Rosales Rodríguez 2008. 
708 Rosales Rodríguez 2008, s. 9-11. 
709 Rosales Rodríguez 2008, s. 11. 
710 Na marginesie chciałbym także odnotować książkę Ryszarda Kasperowicza pt. Berenson  

i mistrzowie odrodzenia. Przyczynek do postawy estetycznej Bernarda Berensona (Kasperowicz 2001). Jeden  

z jej rozdziałów, pt. Rewolucja czy restauracja? Przebudowa kanonu, jest poświęcony dziejom tego, jak w 

XX wieku kształtowało się naukowe postrzegane renesansu i jak wpływało ono na sam sposób pisania 

o tej epoce (s. 95-129).  

Warto też wspomnieć o książce Bogny J. Obidzińskiej, która wychodząc od filozoficznych 

kwestii tworzących pojęcie renesansyzmu badała to zagadnienie w kategoriach nawet nie tyle mitu 

wiecznego powrotu,, ale „powrotu” jako kategorii filozoficzno-estetycznej (zob. Obidzińska 2009). 
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w jego przedstawianiu posługiwano się włoskimi postaciami. Jak się przekonamy – 

niezmiernie istotny.  

 Pojęcie renesansyzmu traktuję więc jako kategorię interpretacyjną, której przyjęcie 

pozwala na taki, a nie inny ogląd tej grupy dzieł, i będę się nim posługiwał w odniesieniu do 

określonego fragmentu polskiej ikonosfery w tym czasie. Zakładam także, za Łempickim 

zresztą, że renesansyzm jako „prąd duchowy” istniał od II poł. XIX wieku i jego przejawy 

możemy spotkać w polskiej ikonosferze lat 1861-1914. Nie chcę tutaj jednak, pomimo uwag 

Starzyńskiego i Waligórskiej, wchodzić w rozważania, czy jest to nurt artystyczny, czy i jak 

się kształtował w Polsce oraz który z malarzy czytał Burckhardta, a który jedynie kopiował 

obrazy weneckich mistrzów etc.711 Samo pojęcie renesansyzmu, jak się przekonamy, czasami 

oznacza zaś szeroko pojętą nowożytność, ale i nawet… późne włoskie średniowiecze, pomimo 

oczywistej opozycji tych epok, których antytetyczność stanowi niejako „doktrynalny” 

charakter renesansyzmu712.  

Dlatego pojęcie renesansyzmu należy traktować bardziej umownie, czasami jako 

ogólną inspirację dawnością, historią Włoch, ze szczególną preferencją czasu renesansu i mniej 

lub bardziej uświadamianych sobie przez malarzy założeń tej epoki. Jak się również 

przekonamy, o wiele więcej jest w tych obrazach fascynacji motywami oraz wizualnymi 

skojarzeniami z kulturą materialną renesansu, niż z wielkimi ideami, które uczyniły ten czas 

wyjątkowym w historii Italii, ale i Europy 

Wraz z Burckhardtem pojawia się także problem szeroko pojętego historyzmu, czy też 

historyzacji lub uhistorycznienia. Jak pisał Zgórniak, „w malarstwie akademickim XIX wieku 

przeważał kierunek neorenesansowy, przy czym następowała charakterystyczna ewolucja 

gustów i poszerzanie repertuaru wzorów. Artyści stopniowo zarzucali rafaelizm Ingresa czy 

Overbecka i ich współczesnych, inspirując się malarstwem weneckim XVI wieku, twórczością 

Rubensa, Rembrandta i małych mistrzów holenderskich. Te przemiany odzwierciedlały 

głębsze dążenia sztuki wieku XIX, np. przezwyciężanie neoklasycznego linearyzmu  

i wzbogacanie kolorystyki obrazów”713.  

                                                      
711 Na problem ten, polemizując zresztą ze Starzyńskim i Zgórniakiem, zwracał uwagę Bałus, 

zauważając, że „trudno byłoby znaleźć w XIX wieku jasno sprecyzowaną szkołę neorenesansową” 

(Bałus 2003, s. 21). 
712 Zob. np. Brahmer 1961, s. VI-VII czy Śliwiński 2008, s. 49-50. 
713 Zgórniak 1996, s. 177 
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Następnie, ze względu na obsesyjnie pojmowany wręcz problem stylu, a zatem  

i stylizacji, która „prowadzić miała do artystycznych uogólnień […] wzory z przeszłości 

wiodły więc do urzeczywistnienia ideału piękna. Starano się go osiągnąć przez powtarzanie 

rozwiązań formalnych zaczerpniętych z dawnej sztuki oraz kultywowanie tradycyjnych 

gatunków […]. cały czas działały jednak czynniki ograniczające praktykę zbyt dosłownego 

naśladowania starych wzorów, określaną mianem pastiszu”714.  

Jak dalej zauważa badacz, „malarskie konsekwencje dziewiętnastowiecznego 

historyzmu mogły być więc rozmaite: poczynając od historycznej tematyki obrazów, poprzez 

sposób ukazania historycznych realiów, na historycznej stylizacji kończąc – inaczej niż  

w architekturze, gdzie pojęcie historyzmu stosuje się wyłącznie do stylu. Obecność 

historyzmu w sztukach przedstawiających XIX wieku jest zatem bezsporna, ale wieloznaczny 

termin »historyzm« wydaje się tu nie wystarczać, zwłaszcza że różne przejawy »historyzacji« 

w malarstwie czy rzeźbie mogą się wzajemnie negować albo wręcz wykluczać”715. 

 W obrazach, które poddamy analizie, będziemy więc analizować ową stylizację  

i historyzację. Widać to już było w przypadku ilustrowania scen z Romea i Julii – choć wszyscy 

wiedzieli, że akcja tego dramatu dzieje się w czasach włoskiego średniowiecza, to i tak były 

one przedstawiane bardziej „po nowożytnemu”. Rzecz jasna, niektóre z tych scen, pomimo 

owego nowożytnego sztafażu, mogą być postrzegane jednak jako średniowieczne. Dlatego też 

w takich sytuacjach będę pisał o „dawności” – będzie to pojemne określenie, gdy renesansyzm 

okaże się zbyt wąskim terminem. 

W przeciwieństwie do poprzednich rozdziałów dysponujemy nieco większą liczbą 

obrazów czy ich reprodukcji, co pozwala na wybór przykładów. Warto jednak zaznaczyć, że 

tak naprawdę najwięcej jest tych przedstawień, które są jedynie odnotowane w źródłach i ich 

opracowaniach, ale nie udało mi się do nich dotrzeć – zaginęły, nigdy nie były reprodukowane 

w czasopismach lub pozostają w kolekcjach prywatnych.  

Prace, które są znane, zwłaszcza te o „weneckich” tytułach, pokazują, że spora część 

włoskich typów lub scen odnosi się właśnie do obrazów z akcją toczącą się w dawnych 

czasach. Tak więc prawdopodobnie istnieje znacznie więcej „renesansowych Włochów”, zaś 

pośród nich „Wenecjan” będzie najwięcej.  

                                                      
714 Zgórniak 1996, s. 179. 
715 Zgórniak 1996, s. 179. 
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Wenecjanie a Włosi vs. „upojenie wenecjanizmem”, czyli 

Serenissima, jej dzieje i kultura jako temat szczególny  

Nieprzypadkowo wspomniałem wcześniej o Wenecji. Jak się okazuje, to właśnie ona 

zajmuje szczególne miejsce w polskiej ikonosferze, gdyż to jej poświęcono najwięcej 

przedstawień inspirowanych renesansyzmem. Jak się wydaje, wynikało to z paradoksu 

polegającego na jej zupełnej odmienności (kamienne miasto na wodzie), ale i bliskości 

geograficznej względem Polski, a także wielowiekowych tradycji wspólnych kontaktów, np. 

kulturalnych i naukowych716.  

Wenecja, jak się zresztą przekonamy, to nie tylko Najjaśniejsza Republika, ale również 

miejsce szczególne – inspirujące swoją kulturą, dziejami i potęgą. Jak pisał Krzysztof Pomian  

o działaniach rządu Serenissimy wobec ciekawych cudzoziemców: „władze uchylały zasłonę 

tajemnicy, ale tylko na tyle, by pobudzić ciekawość i potrzymać legendę. Legendę potęgi 

Wenecji. Legendę doskonałości jej ustroju. Legendę mądrości jej rządów i nieomylności jej 

polityki. Legendy, które zaczęły obumierać dopiero w początkach XVIII wieku, gdy przestała 

ona odgrywać liczącą się rolę w teatrze europejskim”717. Nie sposób bowiem nie zauważyć, że 

choć nasi malarze zajmowali się nią już w XIX wieku, to legenda tego miejsca dalej na nich 

oddziaływała.  

Dlatego w przypadku tego niezwykłego miasta o unikalnej historii możemy mówić  

o pewnego rodzaju osobności. Zajmie ona więc szczególne miejsce, wręcz dominujące, w tym 

rozdziale. Główne zaś tematy to zachwyt tym miejscem, weneckie typy, malarstwo i muzyka, 

ale i śmierć.  

Intensywność oddziaływania zwłaszcza weneckiego malarstwa pozwala nawet 

napisać, korzystając z opinii Juliusza Starzyńskiego, że wśród niektórych polskich malarzy 

                                                      
716 Pisał o tym np. Mieczysław Brahmer (Brahmer 1980, s. 208-211), zaś ostatnio Marek Cichocki  

w swoim eseju o Janie Zamoyskim (Cichocki 2018, s. 148-174). 
717 Pomian 2010, s. 18-19. 

Dodać można, że genezą tego weneckiego mitu zajmowała się Danuta Quirini-Popławska  

w swojej książce Urbs populosissima, opulentissima, liberalissima. Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej 

Wenecji? (Quirini-Popławska 1997). Będę z niej korzystał w tym rozdziale, przede wszystkim jako 

kompendium wiedzy na temat początków ustroju politycznego i społecznego, który przetrwał kilka 

stuleci. Pracę tę tratuję także jako swoisty kompas po weneckiej historii, choć zdaję sobie sprawę, że 

odnosi się ona do czasów późnego średniowiecza. 

 



 

239 

 

nastąpiło wręcz „upojenie się wenecjanizmem”718. Jak zobaczymy, właśnie ten „wenecjanizm” 

stanie się niemalże głównym tematem (czy też modusem) dzieł, w których będzie przeróżnie 

realizowany i postrzegany. 

Ważnym elementem kształtowania tych scen są właśnie Wenecjanie, właściwie są oni 

kluczowymi nośnikami treści719. Oczywiście, jak się przekonamy, pomimo wyżej wskazanego 

zachwytu, Republika Wenecka nie zawsze była Najjaśniejszą, czy też Najsłoneczniejszą, 

czasami była też zanurzona w mroku śmierci. 

 

Aleksander Gierymski przed pałacem Dożów – „malarski esej” na 

temat Carpaccia oraz losów Wenecji 

Tak w 1904 roku w „Tygodniku Illustrowanym” opisywano pracę Aleksandra 

Gierymskiego Przed pałacem Dożów (il. 82): „jak wiadomo, słynny pałac dożów w Wenecji 

należy do najwspanialszych pomników architektury wszechświatowej i w tego rodzaju 

dziełach sztuki stanowi poniekąd unikat. […] Ustawione przed pałacem postaci  

w średniowiecznych strojach stanowią tu motyw drugorzędny, służą bowiem tylko do 

przeniesienia całości na grunt epoki Odrodzenia. Jak zwykle u Gierymskiego, odtworzenie 

motywów architektonicznych, w danym razie niezwykle pięknych i interesujących, stanowi 

punkt ciężkości obrazu. O zaletach wykonania ze względu na znane mistrzostwo zmarłego 

malarza wspominać nic potrzebujemy”720. 

Warto wspomnieć, że ilustracja ta ukazała się też wcześniej – w „Kłosach” w 1884 roku,  

gdzie również towarzyszył je komentarz – był to fragment z Podróży do Włoch Józefa Kremera 

opisujący zabytek, uzupełniony o informacje Henryka Struvego o najnowszych ustaleniach 

dotyczących historii Pałacu Dożów721. 

                                                      
718 Starzyński 1971, s. 5. Cały cytat, w odniesieniu do twórczości Gierymskiego, brzmi tak: 

„pierwszym terenem bojów były obrazy z cyklu Sjesta włoska. […] zestawienie wcześniejszej Sjesty  

[z obrazem W altanie] ukazuje w sposób ewidentny sam proces przełamywania monachijskiego 

eklektyzmu akademickiego, proces wychodzenia w stronę czystego, wyzwolonego koloru, ku czemu 

upojenie wenecjanizmem otworzyło drogę”. 
719 Ilekroć piszę „Wenecjanie”, czy też „Wenecjanka/Wenecjanin”, zaznaczam, że chodzi  

o postaci z czasów, gdy Republika św. Marka była niepodległym państwem, a więc nazwa ta odnosi się 

do jej obywateli. Podobnie wspominając o „Rzymianach”, mam na myśli Rzymian antycznych, ale  

i mieszkańców Państwa Kościelnego w okresie średniowiecza czy nowożytności.  
720 Nasze ryciny. Przed Pałacem Dożów 1904, s. 809. 
721 Pałac Dożów 1884. 
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W katalogu prac Gierymskiego możemy znaleźć informację, że malarz: „przedstawił 

północno-zachodni narożnik Pałacu Dożów (Palazzo Ducale) od strony głównego wejścia 

Porta della Carta. Na pierwszym planie dominuje masywna kolumna ozdobiona rzeźbą Sąd 

Salomona autorstwa jednego z dwóch florenckich mistrzów: Nanniego di Bartolo (czynny  

w I poł. XIV wieku) lub Niccola Pietra Lambertiego (ok. 1370-1451). Architekturę uzupełnił 

sztafaż – postaci w kostiumach z XV, odpowiadających czasowi powstania pokazanego 

fragmentu budowli. Ujęcie motywu w pełnym świetle słonecznym niosło pozytywne 

przesłanie – ukazywało obraz Wenecji z czasów jej potęgi i bogactwa”722. 

Nas jednak interesuje przede wszystkim niezwykle intrygujący opis z „Tygodnika 

Illustrowanego”, od którego zaczęliśmy. Uwagę szczególnie zwraca fragment o „postaciach  

w średniowiecznych strojach”, które służą do „przeniesienia całości na grunt epoki 

Odrodzenia”. Być może jest to pomyłka, może chodziło o postaci w „renesansowych” strojach, 

albo o „epoce średniowiecza”, czyli albo jeden okres historyczny, albo drugi. Nie sposób tego 

teraz rozstrzygnąć, zwłaszcza że w kolejnym numerze „Tygodnika” nie zamieszczono na ten 

temat sprostowania.  

Jak wiemy z prac Starzyńskiego i Haakego, Gierymski był żywo zainteresowany 

historią Wenecji, a także tym, jak została przedstawiona w malarstwie dawnych mistrzów, 

przede wszystkim Gentile Belliniego, Vittore Carpaccia, Tycjana i Tintoretta723. Badacze ci, 

zwłaszcza Michał Haake, poczynili wiele spostrzeżeń, łącząc niektóre z kostiumów postaci 

pojawiających się na płótnie Kupiec wenecki z bohaterami Carpaccia. Jak jednak wiemy  

z interpretacji Haakego, obraz Gierymskiego należy postrzegać inaczej – bardziej przez 

pryzmat idei „figuralizmu”. Nie zmienia to faktu, że malarstwo weneckie wywarło na malarza 

znaczy wpływ.  

Warto także odnotować cytat z korespondencji malarza, na który zwraca uwagę także 

Starzyński724. Otóż Gierymski latem 1876 roku decyduje się jechać z Rzymu „do Wenecji 

odświeżyć się starymi obrazami, których tu zupełnie nie ma, żem się kropnął i od tygodnia 

dopiero powróciłem. Byłem tam i w drodze dziesięć dni; korzyść mam z tego szaloną, 

                                                      
722 Gierymski. Przed Pałacem Dożów 2014, s. 358. 
723 Starzyński 1861, s. 155-160, Haake 2015, s. 101-116;  
724 Starzyński 1961, s. 180. 
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najadłem się Tintoretta i Tycjana po uszy. Tysiąc razy lepiej zrobiłem jadąc tam, aniżeli jadąc 

gdzie na wieś na studia”725.  

Moim zdaniem, wychodząc właśnie od tej dyskusji („ile Carpaccia w Gierymskim”), 

możemy zauważyć coś, na co naprowadza nas pozornie nielogiczny cytat z „Tygodnika 

Illustrowanego”, ale umknęło we wcześniejszych badaniach. Nie chodzi tu bowiem jedynie  

o obraz potęgi skonstruowany za pomocą ogólnych skojarzeń, ale o przedstawienie tego, co 

uczyniło (czy też – co miało uczynić) Wenecję hegemonem – co fascynowało cudzoziemców 

nawet po jej upadku. Chciałbym więc postawić hipotezę, że ilustrację Przed Pałacem Dożów 

możemy rozpatrywać w o wiele bardziej symboliczny sposób, niż się wydaje. Zobaczymy 

tutaj, jak w praktyce przejawiał się „wenecjanizm” u Gierymskiego. Kluczowe będą te 

„drugorzędne postaci”, które wprowadziły tyle zamieszania, oraz same obrazy Carpaccia  

z cyklu o życiu św. Urszuli. 

Zacznijmy od miejsca. Michał Haake pisał, że „Gierymski studiował tę scenę, 

przedstawiający ów narożnik i główne wejście do Pałacu Dożów” i jako argument podawał 

naszą ilustrację726. Jak się jednak zdaje, malarz niekoniecznie poświęcał mu aż tyle uwagi, 

ponieważ ujęcie to niemalże w całości powtarza kompozycję znaną ze zdjęcia 

przypisywanemu Carlowi Naya z ok. 1860 roku, tylko górna część jest mocniej wykadrowana 

(il. 83). Rzecz jasna, korzystanie przez Gierymskiego z fotografii nie jest niczym dziwnym – 

była to powszechna praktyka malarza727. Moim zdaniem jest to argument, że Gierymski nie 

tyle skupiał się na samej architekturze, ale raczej bohaterach, czyli, jak wiemy z cytowanej noty 

katalogowej, postaciach „w kostiumach z XV, odpowiadających czasowi powstania 

pokazanego fragmentu budowli”. 

Nie są to jednak tylko postaci w kostiumach, ale nieprzypadkowa całość składająca się 

na pewnego rodzaju „program ikonograficzny”. Niektóre można łączyć z konkretnymi 

bohaterami z weneckich obrazów, a dokładnie z odnotowywanymi już przez badaczy 

                                                      
725 Gierymscy 1973, s. 220 (list Aleksandra do Prospera Dziekońskiego – Rzym, 5 VIII 1876). 
726 Haake 2015, s. 151. 
727 Problematykę tę omawia Anna Masłowska w tekście pt. Aleksander Gierymski i fotografia (zob. 

Masłowska 2014). 
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dziełami Carpaccia (przede wszystkim scenami z życia św. Urszuli) oraz innych weneckich 

mistrzów728. 

Na pierwszym planie widzimy mężczyznę w todze z przewieszonym przez ramię 

pasem materiału oznaczającym, że jest on weneckim senatorem, a także członkiem Rady 

Dziesięciu (il. 84)729. Ma także na szyi medalion, podobnie jak jedna z postaci z obrazu 

Carpaccia (il. 85). Kolejna osoba u Gierymskiego to mężczyzna z przypasanym mieczem, który 

na smyczy trzyma charta. Rasa ta to bodaj najczęściej występująca na obrazach włoskiego 

mistrza (il. 86).  

Na podstawie analizy historycznych strojów możemy stwierdzić, że obok widzimy 

doktora nauk w Padwie (il. 87), a także dwóch siedzących na ławie kupców weneckich, 

pogrążonych w dyskusji. Na dalszym planie stoi mężczyzna w nieco dziwnej pozie – ma 

obnażony miecz, ale jego strój nie przypomina rynsztunku wojennego. Jeśli jednak zestawimy 

ten fragment z obrazem Carpaccia, to zauważymy, że powtarza on typ ukazywanych tam 

młodych mężczyzn (il. 88). Właściwie wszyscy Wenecjanie, za wyjątkiem doktora z Padwy, 

noszą charakterystyczne płaskie nakrycia głowy, również znane z obrazów Carpaccia. 

Nie bez znaczenia są także… gołębie na placu. Józef Kraszewski tak opisywał ich 

znaczenie: „jest miejscowe podanie, które tłumaczy dlaczego rzeczpospolita dawniej kosztem 

swym utrzymywała gołębie Św. Marka. Było to w czasie oblężenia Kandii [chodzi o miasto na 

Krecie, czy też szerzej, o tę wyspę – przyp. JZ], blokowano miasto, wodzowie dostrzegli, że 

stada gołębi od grodu przelatywały często ku genueńskiej flocie. […] obawiając się zdrady 

Genueńczyków, Dandolo który dowodził wyprawą, kazał koniecznie kilka gołębi ustrzelić. 

Niosły one w istocie wiadomości dowodzące, że zmowa tajemna istniała między Kandiotami  

a Genueńczykami. […] Dandolo przypuścił szturm wieczorem i zdobył miasto […]. A że  

w Kandii mnóstwo gołębi znaleziono, przywieziono je do Wenecji na pamiątkę wypadku  

i postanowiono je hodować kosztem rzeczypospolitej. Dawniej wyznaczony ku temu urzędnik 

                                                      
728 O roli Carpaccia jako malarzu XV-wiecznej Wenecji: Quirini-Popławska 1997, s. 210-211. 
729 Tutaj, jak i dalej, zestawiam postaci z grafiki Gierymskiego z rycinami z dzieła pt. Habiti 

antichi, overo raccolta di figure delineate dal gran Tiziano... Cesarego Vecellio z 1664 roku, który miał, jak 

sam zaznaczał autor, służyć artystom jako wzornik (Vecellio 1664). Na ilustracje te zwracała uwagę, 

reprodukując je w swojej książce także Danuta Quirini-Popławska (zob. Quirini-Popławska 1997). 

Podobne zestawienie dla Kupca weneckiego Gierymskiego zrobił Michał Haake, wskazując na 

rozległe zainteresowania malarza kostiumami (zob. Haake 2015, s. 106-109). 
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codziennie sypał ziarno na Piazzetta, a dziś zapewnione mają pożywienie testamentem 

staruszki, która się na nad ich sieroctwem ulitowała. Pełno ich zawsze na placu św. Marka”730. 

Nieprzypadkowe jest tutaj miejsce oraz sposób jego postrzegania. Sam narożnik, 

powszechnie wówczas znany, fotografowany i malowany (il. 89-90), był nie tylko jednym  

z głównych punktów miasta – bardzo istotna była również sama forma rzeźbiarska na nim 

umieszczona. Jak pisał Michał Haake, elementem budowanego przez Wenecjan mitu na temat 

ich miasta było „utożsamianie nazwy miasta z pojęciem sprawiedliwości”731. Dlatego też do 

ikonografii miasta włączano ikonografię króla Salomona732. Sąd umieszczony na narożniku 

nie był przypadkowy, co więcej, jak twierdzi Haake (bazując na ówczesnych bedekerach), „ta 

właśnie scena […] została przedstawiona […] na co zwracają przewodniki – będąc 

unaocznieniem funkcji pałacu jako »palatium ad ius reddendum«”733.  

Można jeszcze dodać, że narożnik ten to swoisty „kamień węgielny” Wenecji. Innymi 

słowy, mamy przed sobą wizualne przedstawienie nie tylko funkcji tego budynku, ale 

również tego, jakie moralne pryncypia (choćby tylko w sferze deklaratywnej), czy też 

horyzonty własnych działań wyznaczała sobie Wenecja – sprawiedliwość, mądrość, 

roztropność. Można jeszcze dodać, że sama Bazylika Św. Marka była nie tylko 

naśladownictwem Świątyni Salomona, ale również miała za taką uchodzić. 

Wróćmy tutaj do obserwacji Anny Rudzińskiej i Kamilli Pijanowskiej, że scena ta ma 

przedstawiać „obraz Wenecji z czasów jej potęgi i bogactwa”. To prawda, przy czym 

nośnikami tej potęgi i bogactwa jest nie tylko sama architektura, ale raczej właśnie postaci. Ich 

znaczenie można interpretować bowiem w następując sposób.  

Na jednej ilustracji mielibyśmy przekrój nie tyle wszystkich stanów, co symboliczny 

portret tych, którzy są filarami potęgi Wenecji. Oczywiście całość jest utrzymana w konwencji 

sceny rodzajowej, tj. sceny historycznej, która ma naśladować scenę rodzajową734. Stąd też pies 

na smyczy lub ujęcie postaci bardziej w konwencji zajętych swobodną rozmową, niż 

hieratyczne ustawienie alegorii czy personifikacji. Do tego gołębie, czyli element sceny 

rodzajowej, nieodłączni „mieszkańcy” Placu Św. Marka, ale i nawiązanie do weneckiej 

                                                      
730 Kraszewski 1866, s. 107. 
731 Haake 2015, s. 149. 
732 Haake 2015, s. 149, 151. 
733 Haake 2015, s. 151. 
734 Zgórniak 1996, s. 170-171. 
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historii. W dużej mierze taki układ wynika z cech twórczości Gierymskiego, potrafiącego, jak 

wiadomo, malować sceny historyczno-rodzajowe. 

Samo tego typu ujęcie, czyli „symboliczne przedstawienie wszystkich stanów” (choć 

tutaj nie mamy „wszystkich stanów”), nie jest oczywiście ikonograficzne nowe, zaś w tym 

przypadku możemy „rozszyfrować” je w następujący sposób. Potęgę polityczną, ale i ustrój 

Wenecji, który zapewnia mu rozwój, symbolizuje senator, zaś naukę – doktor z Padwy. Miasto 

to jest szczególne, jako „przedłużenie Wenecji; nie sposób mówić o jednej z pominięciem 

drugiej”, jak pisał Pomian735. Brahmer zaś zauważał, że „mówiąc o roli Padwy, dość często nie 

zwraca się uwagi dostatecznie na to, że była ona jakby »quartier latin« miasta św. Marka”736.  

Doktor z Padwy rozmawia z Arabem (Turkiem?), być może żeglarzem albo żołnierzem 

– niejako uosobieniem Wschodu. Jak pisał Pomian: „pod różnymi postaciami – wpierw Egiptu, 

Syrii Palestyny, później cesarstwa otomańskiego – Wschód pozostawał partnerem Wenecji 

przez niemal tysiąc lat”737. Pojawia się tu również nawiązanie do źródła zamożności Wenecji 

(kupcy handlujący właśnie z Lewantem) oraz potęgi militarnej (mężczyzna z chartem). 

Interpretację tę może dopełniać mężczyzna na ostatnim planie, po lewej stronie – wygląda on 

jak bohaterowie obrazów Carpaccia, którzy reprezentują na nich wenecki patrycjat.  

Zwróćmy tutaj uwagę na teksty Johna Ruskina, w których intepretował on obrazy 

Carpaccia738. Pisał on o scenie z obrazu Przyjęcie ambasadorów angielskich (il. 91) tak: „najpierw 

zwróćmy uwagę na ten dziwny fakt, niezwykle charakterystyczny dla XV wieku  

i odróżniającego go od wieku XIX, że postacie są prawdziwe i naturalne, ale fałszywy  

i nienaturalny jest krajobraz i na skutek takiego błędu całkowicie podporządkowany 

postaciom”739. I dalej tak pisał o obrazie Król Anglii otrzymuje pozytywną odpowiedź księżniczki 

oraz sposobie, w jaki przedstawiono na nim Wenecję: „całą scenę pomyślano tak, by pokazać 

stan państwa pod najlepszą władzą i w dobrobycie. 

Państwa, które jest zarazem i stare, i młode; które przez minione wieki miało historię  

i będzie ją miało przez te, które nadejdą. 

                                                      
735 Pomian 2010, s. 28.  
736 Brahmer 1980, s. 208. 
737 Pomian 2010, s. 10. 
738 Ruskin 2011a i Ruskin 2011b. Opinie te przytacza także: Haake 2015, s. 106. 
739 Ruskin 2011b, s. 354. 
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Państwo idealne, stworzone głównie na podstawie obrazu Wenecji z czasów,  

w których żył malarz; pomieszane nieco z myślami o wielkim Rzymie i wielkiej antagonistce 

– Genui: ale oto ożywa przed wami w całym swoim duchu i nadziei Wenecja z lat 1480-

1500”740.  

Zbierając te wszystkie uwagi, można stwierdzić, że scena Gierymskiego, choć  

o rodzajowym charakterze (swobodne pozy, zwierzęta), to równocześnie symboliczne ujęcie 

nie tyle weneckiej potęgi, co jej przyszłości i przeszłości, widzianej przez pryzmat Carpaccia,  

a następnie przetworzonej przez Gierymskiego. Głęboka inspiracja malarstwem weneckim nie 

została tutaj sprowadzona tylko motywów, ale gruntowanie przemyślana741. 

Dlaczego? Tak pisał Ruskin o Carpacciu: „prócz tego w tej pięknej głębi obrazu można 

odnaleźć wiele rzeczy wartych uwagi, jeśli sami zasługujecie, by je zauważyć. Można 

narzekać, że ten obraz po większej części wydaje się dalą, architekturą i rozproszonym 

tłumem, podczas gdy z przedmiotów na pierwszym planie widzimy głownie płaszcze  

i bardzo dziwne cienkie nogi […]. Jeśli zamiast tego macie zamiar patrzeć na twarze, to 

możecie coś w nich odnaleźć; niemniej jednak Carpaccio w sposobie ich potraktowania na ogół 

bawił się z samym sobą i z nami”742. 

Myślę, że w ten sposób Gierymski patrzył na Carpaccia (zakładam, że nie czytał 

Ruskina, ale posiadał wrażliwość i „malarskie oko” podobne do angielskiego pisarza) i stąd te 

liczne „cytaty malarskie”. W jakimś sensie odkrył sens dzieł włoskiego mistrza, podobnie jak 

Ruskin, i w mniej lub bardziej uświadomiony sposób przedstawił je w swoim rysunku. Nawet 

pracując nad rysunkiem do czasopisma, „odczuł” głęboki sens malarstwa Carpaccia, jego 

zasady i wewnętrzne referencje743. 

Podobne intuicje wyrażał już Juliusz Starzyński, przy czym jego poszukiwania 

zwróciły się w stronę schematów kompozycyjnych, gdy zestawiał Kupca weneckiego i obrazy 

Carpaccia. Pisał tak: „próżną rzeczą byłoby szukać w dawnym malarstwie weneckim jakiegoś 

                                                      
740 Ruskin 2011b, s. 355. 
741 Por. także uwagi niżej – opinie Janusza Boguckiego omawiającego Sjestę włoską 

Gierymskiego. 
742 Ruskin 2011b, s. 355. 
743 Na marginesie można dodać, na co zwracał uwagę też Michał Haake, że np. Taine w jakimś 

sensie „nic nie zrozumiał” z obrazów Carpaccia, krytykując go za przedstawiania feudalizmu, czy 

nieznajomość krajobrazu (zob Haake 2015, s. 106). 
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pierwowzoru obrazu Gierymskiego. Punkt wyjścia kompozycji naszego artysty tkwi jednak 

wyraźnie w środkowej części sceny przybycia ambasadorów angielskich z cyklu św. Urszuli 

Carpaccia w akademii weneckiej. Gierymski inspirował się arcydziełem Carpaccia z ogromną 

świadomością własnego zamiaru”744.  

Oczywiście, postaci na tym obrazie są sztafażem, zaś dzieło przygotowane tylko na 

użytek ilustrowanego czasopisma – współpraca Gierymskiego z redakcjami przynosiła mu 

przede wszystkim dochód, dzięki któremu mógł się utrzymać745. Tak się jednak składa, że 

mamy na tym przedstawieniu wszystko, co należałoby wiedzieć w XIX wieku o Wenecji  

u szczytu jej potęgi – potęgę polityczno-dyplomatyczną, kontakty z Lewantem, uczonych czy 

kupców.  

Maciej Nowak zajmując się problemem koncepcji dziejów w niektórych polskich 

powieściach historycznych, na wstępie swojej pracy pisał tak: „teksty te uznałem za powieści 

metahistoryczne, czyli takie narracje o przeszłości, których potencjał semantyczny 

podporządkowany został określonej wizji dziejów, albo inaczej – próbie odpowiedzi na 

pytania stawiane przez dyscyplinę filozoficzną, noszącą nazwę historiozofii bądź filozofii 

dziejów”746. 

Myślę, że Gierymski nie zajmował się problemami historiozoficznymi, ale widzimy  

u niego podobny mechanizm – semantyzm poszczególnych elementów jego pracy zostaje 

zorganizowany właśnie pod kątem określonej narracji, czy też wizji, na temat Wenecji.  

Ostatnią zagadką, którą chyba trzeba pozostawić bez rozwiązania, jest Arab (Turek?) 

wyglądający z balkonu. Być może jest to efekt studiów Gierymskiego, gdyż zachował się 

podobny rysunek (il. 92), zaś w malarstwie weneckim znajdziemy tego typu przedstawienia, 

zastanówmy się jednak, w którą stronę on patrzy747. Zapewne spogląda w stronę Grupy 

Tetrarchów, czyli rzeźby z Pałacu Cesarskiego w Konstantynopolu, która w XIII wieku został 

wmurowana w róg Bazyliki św. Marka (il. 93). Być może to bez znaczenia, ale pamiętajmy, że 

                                                      
744 Starzyński 1961, s. 159 
745 O współpracy Gierymskiego z czasopismami obszernie pisze Kamilla Pijanowska w artykule 

Artysta w służbie prasy – prasa w służbie artysty. Aleksander Gierymski i warszawskie czasopisma ilustrowane 

(Pijanowska 2014). 
746 Nowak 2009, s. 5. 
747 Jeszcze inny pomysł, ale chyba zbyt daleko idący to potraktowanie tego fragmentu jako 

nawiązania do słynnego portretu Mehmeda II Zdobywcy pędzla Gentilego Belliniego, namalowanego 

właśnie w 1480 roku. 
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mamy do czynienia z „malarskim esejem” na temat Carpaccia, a w dodatku sceną, która  

z jednej strony opowiada o dziejach (i przyszłości Wenecji), ale czyni to w niezwykle 

wyrafinowany, a nawet zabawny sposób.  

Raz jeszcze oddajmy głos Ruskinowi: „cały obraz przypomina zabawę; malarz żyje 

pośrodku zamożnego miasta, zadowolony z własnych zdolności, całkowicie wierzy w Boga,  

w świętych i życie wieczne; i – z przerwami – nagina całą swoją duszę do wyrażenia 

najgłębszej i najświętszej tragedii, gdyż tego wymagają czasy zabawy, i umieszcza je w swoim 

dziele. […] sam bawi się [Carpaccio – JZ] ołówkiem w dłoni, a także przez chwilę przyjemnie 

bawi nas”748.  

Kim są zatem ci Wenecjanie? Prawdziwymi nośnikami potęgi tego miasta, jego 

fundamentem, twardszym nawet od weneckich kamieni. A na rysunku Gierymskiego, jak się 

okazuje, nie są drugorzędni, ale przenoszą Wenecję nie tylko „na grunt epoki Odrodzenia”, 

ale nawet i dalsze epoki.  

 

O Wenecji powracającej jak muzyczny motyw  

Czesław Miłosz tak pisał o Wenecji (oczywiście już tej dwudziestowiecznej) w wierszu 

Czeladnik: „Myślę o Wenecji powracającej jak muzyczny motyw 

Od pierwszej mojej tam wizyty przez wojną, 

Kiedy zobaczyłem na plaży w Lido  

Niemiecką dziewczynę podobną do bogini Diany, 

Po ostatnią, kiedy pogrzebawszy Josifa Brodskiego, 

Ucztowaliśmy w palazzo Mocenigo, akurat tym samym, 

W którym niegdyś mieszkał był Lord Byron” 749. 

Miłosz nie pojawia się tutaj przypadkowo – początek jego wiersza wskazuje na 

zagadnienie, jakim jest „muzyczne” postrzeganie dziejów Wenecji, a także przedstawianie ich 

w polskim malarstwie. Tak się składa, że pośród obrazów poświęconych Włochom, czy też 

                                                      
748 Ruskin 2011b, s. 357-358. 
749 Miłosz 2011, s. 1279-1280. Wiersz ten opublikowano w tomie Druga przestrzeń w 2002.  

O wierszu tym, jak innych, w których Miłosz przedstawiał Wenecję i własne doświadczenia z nią 

związane pisał Andrzej Franaszek w eseju Smukła niczym Diana (Franaszek 2012). 
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Wenecjanom, szczególne miejsce zajmuje grupa dzieł o tematyce muzycznej, które 

jednocześnie są głęboko inspirowane wenecką kulturą.  

Co więcej, ważnym wątkiem sygnalizowanym przez Miłosza jest też kwestia powrotu, 

czyli trwałości pewnego motywu, jego nieustanna obecność w różnych formach. Warto także 

zwrócić uwagę, że prace te to zasadniczo jedynie sceny zbiorowe (pomijam tutaj drzeworyty 

Tegazza, o których niżej) przedstawiające Wenecjan dawnych w polskim malarstwie. Warto 

także zaznaczyć, że były one odczytywane, o czym się dalej przekonamy, jako nawiązanie, czy 

też powrót do dawnego malarstwa weneckiego750.  

Przede wszystkim, warto napisać tutaj dwóch Sjestach Aleksandra Gierymskiego, 

malowanych podczas pobytu artysty w Rzymie i nazywanych od miejsca przechowywania 

odpowiednio tzw. „katowicką” (il. 94) i „warszawską” (il. 95)751. W kwestii datowania panuje 

wśród badaczy spór – która z nich jest pierwsza, a także w jakich dokładnie latach 

powstawały. Streszcza go Michał Haake, a ponieważ jego rozstrzygnięcie nie jest zasadniczo 

potrzebne dla mojego wywodu, to chciałbym przyjąć, za katalogiem artysty z 2014 roku, że 

pierwsza jest „katowicka” (ok. 1876-1878), zaś druga – „warszawska” (po 1876 roku)752. 

Obrazy te nie były pokazywane w Polsce przed 1914 rokiem, ale dwukrotnie były 

reprodukowane w polskich czasopismach, po raz pierwszy w „Kłosach” w 1888 roku (il. 96). 

Zakładam więc, że były w Polsce znane, podobnie jak uczestniczyły w kształtowaniu 

ówczesnej ikonosfery. 

Prace te zostały już kilkukrotnie omówione. Janusz Bogucki dostrzegał związki  

z malarstwem weneckim, ale nie na zasadzie kopii, gdyż pomysł Gierymskiego był inny: 

„chodzi tu o twórczość własną, ale twórczość człowieka, który napatrzył się na malarstwo 

owych mistrzów, zwłaszcza zaś Tycjana i Tintoretta – i do głębi w nim rozsmakowany 

powiedział sobie: a teraz ja spróbuję namalować coś podobnego. […] tak jakby malarz 

nałykawszy się owego tycjanowskiego piękna materializował je po raz wtóry, ale przesączone 

już przez warstwę własnego uczucia i smaku”753. 

                                                      
750 Poza omawianymi tutaj przykładami można dodać także pracę Wojciecha Weissa, powstałą 

już w latach 30. XX pt. Koncert na Placu św. Marka (zob. Łomnicka 2011, s. 16) 
751Olszewska-Jarema 2009, Gierymski. Sjesta włoska II 2014, Gierymski. Sjesta włoska II 2014. 
752 Gierymski. Sjesta włoska I 2014, Gierymski. Sjesta włoska II 2014, Haake 2015, s. 208. 
753 Bogucki 1959, s. 182-183 
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Juliusz Starzyński w cytowanym już tekście wskazał główne wątki, które będą się 

powtarzać. Badacz zauważał „literacko-nastrojowy temat” oraz „nawiązania do renesansu” 

na obrazie Gierymskiego754. Wskazał także cytat z jednego listów Gierymskiego do Henryka 

Szaniawskiego, w którym malarz pisał, że będzie to „scena romantyczna, rodzaj sjesty 

włoskiej w kostiumach z XVI wieku”755. Następnie Starzyński przedstawił i omówił: szkice 

przygotowawcze, proces zmiany koncepcji obrazu (od sceny poziomej do pionowej,  

a szczególnie uczynienie śpiewającej kobiety pierwszoplanową bohaterką), możliwe inspiracje 

Madonną Pesaro Tycjana, zachwyty tym malarzem (ale też Tintorettem i Veronese), wpływ 

młodzieńczej miłości Gierymskiego na podjęcie tego tematu oraz głębokie studium koloru, 

czerpiącego zresztą z malarstwa weneckiego756. Co ważne, zdaniem Starzyńskiego, „główną 

ideę obrazu zdaje się stanowić chęć przełożenia muzyki i śpiewu na orkiestrację koloru 

przesyconego rdzawozłocistą tonacją zagęszczonego światła, jakby ostatnich blasków 

zachodzącego słońca” czy też „jak gdyby przeistoczenie się żywiołu muzycznego  

w malarski”757. 

Andrzej Ryszkiewicz przedstawił historię obrazu – wskazał, że czasami określano go 

mianem „koncertu przed Pałacem Dożów”, a także (bazując na ustaleniach Haliny Stępień) 

stwierdził, że owa młodzieńcza miłość malarza, o której pisał już Starzyński, to Helena 

Modrzejewska (il. 97)758. Zdaniem Doroty Dzierżanowskiej, tematem jest „koncert na 

pałacowym tarasie”759. W przywoływanych już notach katalogowych, zwłaszcza tych z 2014 

roku zebrano i podsumowano te wszystkie informacje760. Haake wspominał o tych obrazach, 

zajmując się przede wszystkich, raz jeszcze, problemem ugrupowania postaci761. 

Do głosów tych chciałbym dodać własną obserwację. Sprawa inspiracji malarstwem 

weneckim (temat, kolorystyka, próba oddania nastroju) jest zupełnie jasna. Podobnie jak 

uczynienie Heleny Modrzejewskiej, czy też wyobrażenia o niej jako artystki, nie tyle główną 

                                                      
754 Starzyński 1961, s. 172. 
755 Starzyński 1961, s. 173 (list Gierymskiego z marca 1876 wysłany z Rzymu).  
756 Zob. Starzyński 1961, s. 172-191. 
757 Starzyński 1961, s. 180 i 181. 
758 Ryszkiewicz 1989, s. 340-341. 
759 Dzierżanowska 2006b, s. 49. 
760 Gierymski. Sjesta włoska I 2014, Gierymski. Sjesta włoska II 2014 
761 Haake 2015, s. 210-214. 
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bohaterką, co pewnego rodzaju inspiracją. Dodać można, ową „muzyczność” obrazu, czyli 

chęć przełożenia dźwięków na sam kolor dzieła.  

Wróćmy jednak do problemu ugrupowania postaci. Jak wiemy, Haake szczegółowo 

rozważył układ obrazu, przy czym zauważyłbym, że nie podniesiono kwestii… rozpoznania 

postaci. Wiadomo, nie są one historyczne (tj. nie przedstawiają konkretnych osób), ale moim 

zdaniem warto podzielić je na dwie sfery – muzyków (dolna część obrazu) i patrycjuszy 

(górna). Zauważmy, że mężczyzna siedzący bokiem to, sądząc po jego charakterystycznym 

nakryciu głowy, doża wenecki. Jeszcze lepiej to widać na drzeworycie Holewińskiego. 

Oczywiście, było to już zauważane, gdy pisano o np. „koncercie na pałacowym 

tarasie”. Nie jest to jednak zwykły pałac, ale miejsce przebywania doży. Obraz ten mógł być 

postrzegany jako taka scena – jeszcze przed 1914 roku określano dzieło to jako „koncert przed 

Pałacem Dożów”, o czym pisał Ryszkiewicz. Co więcej, podobne tytuły, takie jak Koncert na 

balkonie przez dożą weneckim czy Koncert w pałacu Dożów, zostały nawet wymienione jako 

wariantywne w katalogu artysty z 2014 roku dla obydwóch wersji, ale trudno powiedzieć, 

dlaczego nikt wcześniej w badaniach nie zwracał na to uwagi762. 

 Patrycjusze siedzą przy stole (doża, rzecz jasna, u jego szczytu), zaś muzycy na 

schodach. Pomimo tego, że zostali umieszczeni „niżej”, czy też nawet nie zaproszeni do stołu, 

to jednak są głównymi bohaterami obrazu. Doża, który słucha muzyki wraz ze swoim 

otoczeniem, znajduje się na dalszym planie. Fakt, że w szczegółach możemy opowiedzieć  

o ich instrumentach muzycznych, a niemalże nic o samej fizjonomii doży, świadczy o tym, co 

interesowało Gierymskiego. 

Wątek ten nie wydaje się bezzasadny, jeśli będziemy pamiętać, że obraz miał być 

inspirowany Modrzejewską. Pozostawmy na moment wątek miłosny i zauważmy, że była ona 

„przede wszystkim” aktorką, a więc artystką. Zakładając, że jest ona nie tyle sportretowana, 

ile w jakiejś formie przedstawiona na tym obrazie, możemy powiedzieć, że jest to obraz  

o artystach i ich roli. Co więcej, mielibyśmy scenę z dawnego życia weneckiego, ale – co jest 

istotne – jej sens został przeniesiony nie na dzieje jej potęgi, ale właśnie jej muzykę i artystów. 

Zwróćmy uwagę, że jest jedno z niewielu w polskim malarstwie okresu 1861-1914 

przedstawień doży weneckiego, a i tak nie stanowi on najważniejszej postaci na tym obrazie. 

                                                      
762 Gierymski. Sjesta włoska I 2014, Gierymski. Sjesta włoska II 2014 
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Słucha on artystów, a to za ich sprawą bije blask Wenecji. Oczywiście, nie wyklucza to, że 

obraz był inspirowany uczuciem do Modrzejewskiej. Jeszcze bardziej to nawet uzasadnia tezę, 

że malarz chciał ją ukazać (choć, rzecz jasna, to nie jest jej portret), właśnie jako artystkę, która 

swoim kunsztem przykuwa powszechną uwagę możnych tego świata.  

 Pamiętając o wyżej opisanej głębokiej fascynacji Gierymskiego malarstwem 

weneckim, owym „upojeniem wenecjanizmem”, chciałbym także zauważyć, że malarz być 

może nawiązywał tutaj do twórczości Paola Veronese. Jak wiemy, sceny uczt dziejących się na 

tarasach, czy też loggiach, do których wiodły schody, powiały się w twórczości tego mistrza, 

np. w Weselu w Kanie Galilejskiej (il. 98). Co ciekawe, na obrazie tym pojawiają się również 

muzycy. Według legendy, zapewne powszechnie znanej, mieli być oni kryptoportretami 

włoskich malarzy tego czasu. Tak opisywał te postaci „Kurier Warszawski” w 1867 roku – 

„Paweł z Werony gra na wioli, Tintoreto i Tycjan na basetli, a Bassano na flecie”763. Zakładam, 

że skoro pisała o niej prasa codzienna, to Gierymski mógł ją znać.  

Przypuszczam więc, że Gierymski, malując muzyków w swojej Sjeście, był o wiele 

bardziej nastawiony na przedstawienie właśnie roli artystów w dziejach dawnej Wenecji, niż 

pozornie może się zdawać. Uznawał, że artystyczna doskonałość Modrzejewskiej może na 

swój sposób być zestawiana, czy też postrzegana, jak kunszt weneckich artystów z czasów 

Odrodzenia. Rzecz jasna, fakt, że był w niej zakochany, nie pozostaje bez znaczenia. 

Scena, jaką przedstawił Gierymski, nie była odosobniona na tle ówczesnego 

malarstwa. Starzyński wskazywał Anselma Feuerbacha i jego obraz Koncert (lub Objawienie 

duszy malarza)764. Warto jednak zauważyć – za Markiem Zgórniakiem – inną pracę,  

a mianowicie namalowany przed 1852 rokiem i pokazywany na paryskim Salonie obraz pt. 

Koncert wenecki Alexandre’a Hesse (il. 99)765. Oczywiście, Gierymski się na nim nie wzorował 

– chodzi mi raczej o wskazanie pewnego trendu intelektualnego, czy też pomysłu, 

wynikającego ze studiowania weneckich mistrzów, a dokładnie, żeby posłużyć się opinią 

Zgórniaka, „fascynacją artystyczną przeszłością Republiki św. Marka”766. 

                                                      
763 Kurier Warszawski. Veronese 1867, s. 173. 
764 Starzyński 1961, s. 178-180. 
765 Zgórniak 1995, s. 116-117. 
766 Zgórniak 1995, s. 116. 
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Dlatego też Wenecjanie (bo tak naprawdę oni nas najbardziej interesują) reprezentują  

w Sjestach Gierymskiego przede wszystkim wspaniałość weneckiej kultury czasów 

Odrodzenia, która przejawiała się także w muzyce. Sam obraz możemy więc łączyć  

z Tycjanowską tradycją np. Koncertu wiejskiego, ale właśnie nie tyle jako inspiracji 

kolorystycznych, ale „malowania muzyczności”. Malarstwo jest nieme, więc jak inaczej 

przedstawić potęgę muzyki, jeśli nie poprzez wskazanie roli artystów oraz reakcje słuchaczy?  

Wenecki wątek muzyczny nie kończy się jednak na Gierymskim. Innym przykładem 

jest Wilhelm Kotarbiński i jego prace poświęcone weneckim gondolom – płynący nimi ludzie 

jednocześnie grają na instrumentach muzycznych i śpiewają. Prac tych jest kilka. Jak wynika  

z badań, malarz często wykonywał repliki autorskie, różniące się tylko nieznacznymi, ale 

zauważalnymi, szczegółami767.  

„Wędrowiec” w 1902 roku publikuje jedną z nich (il. 100). W opisie czytamy: „[obraz]  

»W gondoli« tłumaczy się sam przez się. Dwie pary, tchnące młodością i krasą życia, płyną po 

lazurowej toni, gondolą, poruszaną cichymi uderzeniami wiosła. Gondolier nuci zapewne 

barkarolę lub serenadę, potęgując nastrój chwili. W oddali rysują się mury Wenecji”768. 

Kilka lat wcześniej, bo w 1881 roku, pokazano w Warszawie obraz Gondola 

Kotarbińskiego, zaś w 1893 roku na Salonie Krywulta płótno o tym samym tytule – trudno 

jednak rozstrzygnąć, czy są one tożsame769. Wiemy, że za każdym razem zostały w miarę 

szczegółowo opisane770. Pozwolę sobie więc posłużyć się pracą znajdującą się w zbiorach 

Muzeum Okręgowego w Toruniu pt. Spacer gondolą (il. 101), dającą nam pogląd o kolorystyce 

dzieł malarza – i na podstawie jej oraz dwóch recenzji, omówić, jak były postrzegane te 

motywy w twórczości Kotarbińskiego771. 

                                                      
767 Kroplewska-Grajewska 2018, s. 119, Goch 2016, s. 381. 

Twórczość Wilhelma Kotarbińskiego wciąż czeka na swoją monografię. Oprócz notatki  

w Słowniku Artystów Polskich (Wiercińska, Melbechowska-Luty 1986b) chciałbym tutaj odnotować prace 

Marcina Gocha, który od jakiegoś czasu zajmuje się Kotarbińskim – spośród nich warto szczególnie 

odnotować artykuł pt. Recepcja „rzymskich” obrazów Wilhelma Kotarbińskiego na polskim rynku aukcyjnym 

(Goch 2016). 
768 Nasze ryciny. Wilhelm Kotarbiński 1902, s. 209. 
769 Wiercińska 1969, s. 167, Jellenta 1893, s. 484. Zob. też. Goch 2016, s. 380. 
770 Struve 1882 i Jellenta 1893. 
771 Na marginesie dodać można, że podobną pracę Kotarbińskiego pt. Wenecja, ale o nieco innej 

kompozycji i o szkicowym wręcz charakterze, ma w swoich zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego (zob. 

MŚO 1999, s. 78). 
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Tak pisał Henryk Struve: „smukła gondola, a w niej dziewice, przybrane w kwiaty  

i stroje, rozmarzone to dźwiękami arfy i gitary, w które uderza ręka pięknych młodzianów, to 

widokiem gibkiej postaci gondoliera, stojącego lekko na krańcu łódki i robiącego wiosłem, to 

całą romantyczną atmosferą, która je ze wszystkich stron otacza. I wnet myślą naszą 

wyrywamy się z objęć codziennego życia i przenosimy się w daleką krainę piękna i młodości. 

Serce znowu żywiej bić zaczyna, poezja lat dawno minionych ze wszystkich stron do niego się 

ciśnie, i nie spostrzegłszy się wcale, mkniemy w duchu wraz z tą gondolą po uroczych 

wspomnieniach przeszłości. Artysta tryumfuje, bo uniósł nas z sobą, a my mu wdzięczni 

jesteśmy za tę chwilę świąteczną wśród prozy dni powszednich. […] 

Wobec tej myśli przewodniej chętnie zapominamy o zbyt znudzonych minach kobiet,  

o manierowanęj nieco postawie młodzianów grających, o ponurej fizjonomii gondoliera,  

i o kilku innych mniej starannie wykonanych detalach, a zatrzymujemy się na ogólnym 

kompozycyjnym i kolorystycznym w rażeniu, które właśnie tą swoją nieokreślonością 

podnieca wyobraźnią widza do swobodnego bujania po szerokim przestworzu wspomnień 

poetycznych.”772. 

Cezary Jellenta pisał natomiast: „osoby siedzące w samej gondoli, są tylko z lekka 

naznaczone, lecz mimo to pełne stylu, przypominają towarzystwa z epoki dożów, wyjęte, jak 

gdyby z Otella lub Marino Faliera. Świadczą też one, że artysta obraca się między dawnymi 

strojami i zwyczajami, jak u siebie w domu i silnie daje się pociągnąć ich barwnej 

malowniczości”773. 

Pozwoliłem sobie przedstawić nieco dłuższe cytaty przede wszystkim dlatego, że tekst 

Struvego poświadcza, jakie były zasady odbioru tego typu obrazów. Chodziło, przynajmniej  

w latach 80. XIX wieku, o „przeczucie” poetyczności przez widza, a następnie „oddanie się” 

jej nastrojowi. Umiejętność malarska polegała więc na tym, żeby użyć takich środków, które 

to umożliwią. Wenecja z jej „muzycznością”, jak się okazuje, doskonale się do tego nadawała  

– z jednej strony skojarzenia z nią związane, przede wszystkim zachwyt jej dawną potęgą wraz  

z niesamowitą scenerią, powodował, że trzeba było tylko „wprawić je w ruch”.  

Opinia Jellenty pokazuje nam zaś, że skojarzenia z dawnymi czasami Wenecji 

następowały natychmiast, niemalże bez potrzeby ich tłumaczenia. Co więcej, krytyk 

                                                      
772 Struve 1882, s. 109. 
773 Jellenta 1893, s. 484. 
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doceniając kostiumy, wskazuje właśnie zaletę, jaką jest nie tyle imitowanie dawności, co 

umiejętna stylizacja. Jednocześnie, we wcześniejszym fragmencie recenzji, zwracał uwagę, że 

samo malowanie Wenecji zdarza się tak często, że naprawdę trudno zrobić to w ten sposób, 

żeby przyciągnąć uwagę widza774. Służyła temu właśnie ta historyczna stylizacja, pozwalająca 

na inne ujęcie tematu. 

Jak w przypadku Gierymskiego, tematyka Kotarbińskiego nie jest odosobniona na tle 

sztuki europejskiej XIX wieku. Za Markiem Zgórniakiem możemy wskazać podobny obraz,  

a mianowicie Gondolę wenecką (il. 102), którą na paryskim Salonie 1850-1851 wystawił Charles-

Marcel de Pignerolle775. Nie chodzi, znowu, o szukanie naśladownictwa (zwłaszcza wobec 

blisko trzydziestu lat dzielących te dzieła), ale o podkreślenie trwałości pewnych motywów 

czy skojarzeń. Choć oczywiście stają się one kliszą, to poświadczają o takim, a nie innym, 

postrzeganiu Wenecji i Wenecjan.  

Przechodząc zaś do wniosków, przede wszystkim trzeba zauważyć, że „muzyczność” 

Wenecji jest jednym z bardziej interesujących wątków (czy też sposobów) przedstawiania 

dziejów tego miasta. Na swój sposób można zauważyć, że postaci na tych obrazach (zarówno 

Gierymskiego, jak i Kotarbińskiego) są nie tylko muzykalne, czy też lubiące muzykę, ale wręcz 

stanowi ona nieodłączny element ich życia. Co więcej, muzyka, wraz z architekturą  

(u Gierymskiego) i pięknymi strojami pokazuje, że życie renesansowych Wenecjan nosiło 

znamiona humanistycznej pełni. Dodać zaś można, że zastosowanie takich motywów na swój 

sposób przełamuje ich statyczność – temporalność muzyki sugeruje akcję dziejącą się w czasie. 

W dużej mierze otwartą kwestią pozostaje to, na co zwracał uwagę Marek Zgórniak – 

czy mamy do czynienia ze stylem weneckim czy wenecką scenerią?776. Trudno to chyba 

rozstrzygnąć, choć w przypadku Gierymskiego styl ten jest bardzo mocno zasugerowany  

i niejako ewidentny, na co zwracali uwagę wszyscy badacze, natychmiast kojarząc jego obraz 

z Tycjanem czy Veronese. Myślę, że w przypadku Gierymskiego możemy także mówić  

o głęboko przetworzonej wizji renesansu weneckiego oraz przemyślanym zastosowaniu 

motywu – służy on raczej do przedstawienia roli sztuki w Wenecji czasów Odrodzenia.  

                                                      
774 Por. Jellenta 1893, s. 484. 
775 Zgórniak 1995, s. 128. Warto zauważyć, że obraz ten pojawia się również pod tytułem Paul 

Véronèse à Venice, co sugeruje, że widzimy scenę rodzajową z życia włoskiego malarza czasów 

nowożytnych. Nie zmienia to faktu, że występuje tutaj także motyw muzyczny. 
776 Zgórniak 1995, s. 95-136. 
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Kotarbiński skupił się na motywie, pewnego rodzaju sposobie postrzegania Wenecji. 

Dzięki temu udaje mu się uchwycić coś innego. Jak wiemy, jego pracom można zarzucać, co 

zresztą sugerował Struve, pewnego rodzaju „brak życia”, ale właśnie dzięki temu udało mu 

się uchwycić ową bezczasowość Wenecji, jej wieczne zawieszenie pomiędzy żywiołami  

i pewnego rodzaju niemożliwym istnieniu777.  

Na swój sposób widzimy tutaj przedstawiony mit na temat tego miasta – pełnego 

sztuki, wspaniałego życia i owej poetyczności, która trwa oraz pociąga jej mieszkańców 

niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Jest to też trochę mit wiecznego powrotu – 

powracającego jak muzyczny motyw. 

 

Włosi stylizowani, Włosi sportretowani  

„Na tarasie siedzi czerwonowłosa »szlachcianka«, trzyma igłę i wyszywa rycerza. 

Dziwny nastrój w tym obrazku. Ta nowoczesna, jakby Penelopa, ten zielony dywan  

z prymitywnym ornamentem greckim – a w dali pejzaż włoski, znowu komponowany. Silny 

profil tej sarmackiej dziewczyny, przypomina obraz pierwszego plenerzysty z XIV w., 

Umbryjczyka, Piere della Francesca. Całość kompozycji, jak i koloryt, skończenie oryginalna, 

własna, w której Bryk dał wymowną znowu próbę swej inteligencji malarskiej. »Gentildonna«, 

robiona temperą (jak przeważnie wszystkie rzeczy Bryka) oddająca lepiej jeszcze może nastrój, 

dobrze wywołany przez namalowanie jednego drzewa na łące, pełnej maków”778.  

Tak opisywał w marcu 1909 roku Alfred Schröder swoją wizytę we florenckiej 

pracowni Feliksa Bryka. Obraz ten jest znany – został wystawiony na Salonie Krywulta w 1906 

roku, zaś w tym samym czasie jego reprodukcję zamieścił „Świat” (il. 103)779. Do tego opisu 

dodać można, że wyszywany rycerz jest niemalże kopią wizerunku Guidoriccio da Fogliano 

z fresku autorstwa Simone Martiniego w Palazzo Pubblico w Sienie (il. 104). Raczej nie jest to 

przypadkowy motyw – wiemy, że Bryk pilnie studiował dzieła włoskich mistrzów znajdujące 

się we florenckiej Galerii Uffizi, dlaczego więc nie miałby posłużyć się takim malarskim 

                                                      
777 Marcin Goch z kolei zauważał, że prace malarza poświęcone Wenecji charakteryzowały się 

z reguły z „typową dla Kotarbińskiego stylizacją malarską i aurą melancholii” (Goch 2016, s. 380). 
778 Schröder 1909, s. 34.  
779 Płażewska 1966, s. 367. 
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cytatem?780 Co więcej, skojarzenie Schrödera dotyczące obrazu della Franceski też odnosi się 

do konkretnego dzieła – do Portretu Federica da Montefeltro i jego żony Battisty Sforza (il. 105), 

przechowywanego, jak wiadomo, w Uffizi. Pisząc o „czerwonych” włosach Schröderowi 

zapewne chodziło o rude. 

Tutaj pojawia się także wątek pejzażu, a właściwie jego współuczestnictwa  

w tworzeniu semantyki tej sceny. Jest to wątek szczególny w przypadku malarstwa polskiego 

modernizmu. Jak pisał Antonii Gawiński, komentując malarstwo Mariana Trzebińskiego: 

„zaczął malować portrety związane z krajobrazem służącym za tło. […] Portrety w otoczeniu 

pejzażu to szlachetne, konieczne tchnienie sztuki włoskiej, tak wrogiej wszelkiej nieokreślonej 

otchłani marnowanej bezpotrzebnie, po barbarzyńsku. Cud związku portretu z pejzażem jest 

wprost nieopisany, a wywołanie go [jest] jednym z najwznioślejszych zadań dla artysty. Nie 

potrzeba chyba dodawać, że malarz, który to czyni, przestaje być realistą i chyli się ku 

stylowi…”781.  

Choć cytat ten odnosi się do Trzebińskiego, to myślę, że możemy go uznać za opis 

szerszego problemu. Tak się składa, że na przykładzie Bryka (chyba najlepszym ze względu 

na nawarstwienie znaczeń) możemy zarysować problem, jakim jest świadoma stylizacja 

malarska na portret z czasów renesansu. Co właśnie trzeba podkreślić – nie kopie dzieł 

włoskich mistrzów, ale sceny, które mają przedstawiać Wenecjan, czy też Włochów,  

z dawnych epok właśnie w formie portretów.  

Ponadto, sceny te (czy też wizerunki), choć mogły być szkicami lub elementami 

większych całości, to jednak funkcjonowały w ikonosferze jako przedstawienia samodzielne, 

np. pokazywane na wystawach czy reprodukowane w prasie782. Jak wiemy, pojęcie „typu”, 

                                                      
780 Świadczą o tym obraz pokazany na ten samej wystawie pt. W Ufficjach (zob. Płażewska 1966, 

s. 367). 

O samym Feliksie Bryku nie wiadomo zbyt wiele poza podstawowymi informacjami. Urodzony 

w 1882 roku, studiował na krakowskiej ASP (1902-1903), zaś 1906 roku przebywał we Florencji,  

a następnie w Paryżu (1909 rok), tam również pokazywał swoje prace na Salon d’Automme (zob. 

Bartnicka-Górska 1971).  
781 Gawiński 1903, s. 764.  
782 Jako przykład pracy „niesamodzielnej” możemy wskazać rysunek Jana Matejki pt. Doża 

wenecki, zamieszczony w „Wędrowcu” w 1899 (pochodzący zresztą z 1862 roku), przy czym  

w towarzyszącym mu opisie nie napisano nic o samym motywie, czy też Wenecji (zob. Doża – szkic 

Matejki 1899). 
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czyli postaci o określonych cechach było w tym czasie (zwłaszcza w latach 1860-1900) bardzo 

ważne, więc mamy tutaj coś w rodzaju galerii „włoskich i renesansowych typów”. 

Przede wszystkim warto spróbować je uporządkować. Anna Waligórska  

w cytowanym już artykule dokonała klasyfikacji dzieł z okresu polskiego modernizmu 

inspirowanych renesansem na trzy grupy: 1) reprodukcje graficzne, „oddające jak najwierniej 

wartości oryginału i obliczone na powszechne zainteresowanie sztuką Quattro i Cinquecenta”; 

2) „artystyczne przetworzenia wzorów renesansowych”, w których ważne jest „indywidualna 

interpretacja dzieł kultury Odrodzenia”; 3) inspirowane bardziej literaturą epoki Odrodzenia 

niż dziełami malarskimi783. Myślę, że możemy posłużyć się tą klasyfikacją także do okresu 

wcześniejszego (czyli nie tylko sztuki ok. 1900 roku), a także dodać jeszcze jedną kategorię – 

rysunki o funkcji przede wszystkim ilustracyjnej do tekstu przybliżającego historię  

i cywilizację Włoch. Jak się przekonamy, w naszym przypadku mamy zasadniczo typ drugi  

i trzeci oraz czwarty. Od tych ostatnich zacznijmy.  

„Do rysunku dajemy treściwe objaśnienie historyczne. Tytuł doży nadawano w dwóch 

rzeczpospolitych włoskich, w Wenecji i Genui, najwyższym urzędnikom państwowym. 

Wyraz ten pochodzi z łacińskiego dux, co znaczy wódz i zdaje się wskazywać, iż nadając ten 

tytuł naczelnikowi państwa w Wenecji, miano na myśli głównie powierzenie mu dowództwa 

nad siłą zbrojną”784.  

Taki brzmiał początek „treściwego objaśnienia historycznego”, które towarzyszyło 

publikowanej w styczniu 1912 roku w „Biesiadzie Literackiej” ilustracji Czesława Borysa 

Jankowskiego pt. Doża Wenecji. Z komedii Szekspira „Kupiec wenecki” (il. 106). Co ciekawe, 

właściwie nic nie napisano o sztuce Szekspira, zaś dalej dosyć szczegółowo opisano historię 

urzędu doży zarówno w Wenecji, jak i Genui. Jak się zdaje, bardziej chodziło o zamieszczenie 

„świetnego rysunku” Jankowskiego, o czym czytamy w opisie, niż przedstawienie samego 

doży weneckiego w jakiś szczególnie nowy sposób. 

Ciekawsza jest ilustracja, również Jankowskiego i również w „Biesiadzie Literackiej”, 

tym razem z lipca 1912 roku, pt. Młody patrycjusz wenecki z epoki Odrodzenia (il. 107). Opis został 

poświęcony nie tyle samej ilustracji, co zwyczajom włoskiego patrycjatu w tym czasie785. 

                                                      
783 Waligórska 2003, odpowiednio s. 169, 171 i 179. 
784 Kartki ilustrowane. Dożowie Wenecyi i Genui 1912, s. 73. 
785 Kartki ilustrowane. Patrycyat włoski 1912. 
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Czytamy w nim, że obyczaje średniowiecza i renesansu były zupełnie odmienne, a następnie 

„młodzi patrycjusze włoscy spędzali czas na dworach książęcych, jako ich dworzanie. 

Castiglione daje nam bardzo dokładny wizerunek takiego dworzanina, nadmieniając, że 

wprawdzie powinien on być szlachcicem, [ale] ta zasada jednak nie wyłączała bynajmniej nie- 

szlachciców z otoczenia książęcego, o ile ich wartość wewnętrzna na to zasługiwała. […] 

Chodziło o nowożytną wykwintność, w której miarą społeczno-towarzyskiej wartości jest 

wykształcenie i bogactwo, a mianowicie bogactwo o tyle tylko, o ile dozwala poświęcić życie 

własnemu wykształceniu i o ile ułatwia popieranie cywilizacji ogólnej. 

Dla zadowolenia siebie samego raczej, niż dla ozdoby dworów, rozwija się ten 

dworzanin, ten przedstawiciel młodego patrycjatu włoskiego w dobie Odrodzenia. Jest to 

właściwie ideał człowieka dobrego tonu, wykwit współczesnej kultury i konieczne jej 

dopełnienie786”. Dalej wymieniono cechy takiego dworzanina, oczywiście posiłkując się 

dziełem Castiglione, zaś na sam koniec pojawia się ocena naszej ilustracji – „taki typ 

doskonałości szlachetnej odtworzył umyślnie dla »Biesiady« rysunkiem wierny jej Przyjaciel, 

znakomity artysta-malarz, Czesław Borys Jankowski”787. 

Poświęcam tyle miejsca tej ilustracji, ponieważ wraz z tekstem jest nie tylko dowodem 

żywotności i obecności tekstu Dworzanina także w XIX wieku, ale sposobu postrzegania 

Włochów. W świetle tego krótkiego tekstu okazuje się, że renesansowe ideały były nadal 

istotne, nadal budziły ciekawość, zaś wzorców dla nich poszukiwano w pochodzących z tej 

epoki dziełach. Co więcej, uważano, że Włochom czasu renesansu udawało się sprostać tym 

wymaganiom. 

Odrodzenie i patrycjat to jednak nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. W polskiej 

ikonosferze znajdziemy też kilka przypadków patrycjuszek, bez wątpienia o włoskim 

pochodzeniu. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach, ze względu na dosyć 

umowne kostiumy, trudno rozstrzygnąć, czy są to antyczne Rzymianki, czy np. Wenecjanki 

czasu Odrodzenia. Innymi słowy, stylizacja na dawne epoki powoduje, że przedstawienia te 

na swój sposób stają się „ponadczasowe”, gdyż charakteryzują się przede wszystkim 

„poczuciem dawności”. Przykładem jest tutaj praca Wilhelma Kotarbińskiego z „Wędrowca” 

z 1902 roku pt. Gołębie (il. 108) – po pierwszym oglądzie, ze względu na gołębie oraz zarys 

                                                      
786 Kartki ilustrowane. Patrycyat włoski 1912, s. 54. 
787 Kartki ilustrowane. Patrycyat włoski 1912, s. 54. 
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architektury, moglibyśmy przypuszczać, że jest to Wenecjanka, ale w opisie czytamy inaczej: 

„artysta odtworzył chwilę karmienia gołębi przez patrycjuszkę rzymską. Oswojone ptaki, na 

widok swojej pani, zlatują się zewsząd, pewne, że ich nie miną pożywienie i pieszczota”788.  

Patrząc zaś na tego typu prace poprzez pryzmat klasyfikacji Waligórskiej, można je 

określić jako artystyczne przetworzenie ideałów renesansu. Na przykładach tych tematyka ta 

się nie kończy – poniżej chciałbym napisać jeszcze o dwóch, moim zdaniem ciekawych właśnie 

jako dowód żywego zainteresowania włoskim malarstwem. 

Podczas prac nad Sjestami włoskimi, ale i później, Aleksander Gierymski wykonał 

szereg studiów portretowych o zdecydowanie renesansowej inspiracji, o czym pisał już Juliusz 

Starzyński789. Co ważne, sam malarz traktował je jako przedstawienia samodzielne  

i ukończone – wysyłał na wystawy oraz reprodukował w prasie. Chodzi tu o prace: Popiersie 

mężczyzny w renesansowym stroju (wystawa w 1882 roku), Portret młodego Włocha (pokazany  

w Warszawie w 1886 roku) oraz o Wenecjankę w kostiumie (reprodukowaną w „Tygodniku 

Powszechnym” w 1882 roku) (il. 109-111)790.  

Pierwszy z nich, jak wynika z badań, był nazywany „typem włoskim w kostiumie  

z XVI wieku”, czy też „typem włoskim z XVI wieku” lub „Wenecjaninem”, co pokazuje, jak 

był wówczas postrzegany791. Dodać można, że pojawia się na nim kolumna oraz kotara, czyli 

motywy ze Sjesty włoskiej, a także bardzo często spotykane wówczas elementy dekoracyjne na 

tego typu obrazach. O drugim z tych obrazów Starzyński pisał, że ma „świetnie, skrótowo 

zaznaczonym pejzażem w głębi”792. Dodać można, że w tle być może znajduje się kopuła 

któregoś z włoskich kościołów, być może Bazyliki Św. Piotra. Wenecjanka w kostiumie, 

zamieszczona bez żadnego komentarza, to studium postaci kobiecej ze Sjesty (bohaterka 

siedząca obok doży). Podobnie jak w przypadku poprzedniego przykładu, znów ważnym 

elementem dekoracyjnym jest kotara. Warto jednak zauważyć, że w tle pojawia się także 

pejzaż. 

                                                      
788 Nasze ryciny. Wilhelm Kotarbiński 1902, s. 209. 
789 Starzyński 1961, s. 188-189. Badacz pisał o Popiersiu młodego Włocha oraz Paziu florenckim. 
790 Gierymski. Portret młodego Włocha 2014, Gierymski. Popiersie mężczyzny 2014. 
791 Gierymski. Popiersie mężczyzny 2014. 
792 Starzyński 1961, s. 188. 
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Ten sam temat, czyli „Wenecjankę”, przedstawił też Józef Męcina-Krzesz – reprodukcję 

tego obrazu opublikował „Wędrowiec” w 1904 roku (il. 112). Poświęcono wówczas artyście 

cały artykuł, w którym – poza pochwałami jego malarstwa – czytamy, że „na większą jeszcze 

uwagę zasługuje śmiałe a zarazem potężne traktowanie pozy. Ci wszyscy namalowani ludzie 

żyją. Doznaje się zawsze wrażenia, iż ta dumna »Wenecjanka«, albo mała »Dziewczynka  

w polskim zawoju« wystąpią z ram i poczną do nas przemawiać”793. 

Oczywiście tego typu przedstawienia nie pozostawały w wizualnej próżni, polskie 

czasopisma reprodukowały też przykłady malarzy zagranicznych. Na przykład w 1892 roku 

„Tygodnik Illustrowany” publikuje obraz włoskiego malarza Kazimierza (właściwie Casmiro) 

Tomby pt. Patrycjuszka (il. 113). W jego zaś opisie czytamy, że „włoski artysta, Kazimierz 

Tomba, z klasycznie pięknych niekiedy typów Rzymianek, wybrał jeden, który godnym by 

był pędzla nawet mistrzów cinquecenta. Szlachetność rysów i wyrazu tej młodej 

»Patrycyuszki« cechuje piękne jej oblicze”794. 

Warto także odnotować obraz Franciszka Żmurki o takim samym tytule, ale o wiele 

bardziej złożonych nawiązaniach do włoskiego renesansu. Mowa o Patrycjuszce (il. 114), 

pokazywanej na wystawie w Warszawie w 1908 roku, a także reprodukowanej  

w „Wędrowcu” w tym samym czasie795. Jak czytamy w opisie tego obrazu, „znane są 

powszechnie właściwości obrazów p. Franciszka Żmurki, znane nie tylko w kraju rodzinnym. 

Toteż poprzestaniemy tutaj na zaznaczeniu, że zarówno koloryt, jak i też rysunek 

»Patrycjuszki« stoi na tym samym poziomie sztuki, dzięki któremu artysta zdobył sobie tak 

wielką popularność”796. 

Wskażmy kilka ważnych elementów, które, poza tytułem, zdecydowanie łączą ten 

obraz ze wspominanym przez Waligórską „artystycznym przetworzeniem motywów 

renesansowych”. Patrycjuszka przypomina typ kobiecy określany jako tycjanowski – czyli  

o jasnych, lekko kręconych włosach i pełniejszej sylwetce. Dokładnie w taki sposób została 

przedstawiona na obrazie Żmurki. Zajmuje całą kompozycję, to ona jest główną bohaterką 

obrazu i przyciąga uwagę widza. Warto jednak zauważyć, że sam sposób ujęcia kobiety 

                                                      
793 O Krzeszu 1904, s. 105. 
794 Nasze ryciny. Patrycjuszka 1892, s. 254. 
795 Wiercińska 1969, s. 434. 
796 Nasze ryciny. Żmurko 1908, s. 382. 
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przypomina Florę Tycjana (il. 115) czy też niektóre obrazy Palmy Vecchio (il. 116). 

Podobieństwo polega przede wszystkim na kompozycji i sposobie ukazania bohaterki. We 

wszystkich tych przypadkach zostały one przedstawione z odsłoniętymi ramionami  

i głębokim dekoltem. Ponadto, postaci nie zostały ukazane frontalnie, ale z w lekkim obrocie 

i z ukazaniem profilu. Dodać można, że podobny jest też stój.  

Uwagę zwraca również postać mężczyzny. Być może jest to kochanek lub adorator 

kobiety. Rozmawiają, ona właśnie się do niego odwraca, pomiędzy nimi nawiązuje się więź. 

Mężczyzna ten patrzy na nią z zachwytem. Myślę, że wynika to ze sposobu, w jakim Żmurko 

malował kobiety, czy też ich relacje z mężczyznami. Jak pamiętamy, choćby z przykłady 

obrazu Beatrycze w raju, na obrazach tego artysty ich rola polega właśnie na wyrażaniu 

podziwu względem kobiet, co podkreśla urodę i czar bohaterek. Podobnie jak w przypadku 

Bryka, postaci zostały umieszczone na tle kotary, zaś za nią rozciąga się włoski pejzaż. 

Zapewne nie ma on aż tak wielkiego znaczenia jak w przypadku Bryka, ale warto go zauważyć 

– stanowił on dopełnienie całej sceny mocno stylizowanej na włoski renesans, a szczególnie 

malarstwo dawnych Wenecjan.  

W tym miejscu możemy pokusić się o wnioski. Jak widzieliśmy, w sposobie malowania 

tych postaci pojawia się przede wszystkim odwołanie do historii, czy też różnie pojętej 

dawności. Ich „włoskość” służy właśnie jako sygnał, że postać ta reprezentuje dawny złoty 

wiek, czasy idealne, a także godne naśladowania. Oczywiście znaczenie miało także to, czy 

była to jedynie praca ilustracyjna do czasopisma, czy też świadome przetworzenie 

renesansowych motywów, które służyły celom artystycznym.  

Jak było widać, pojawiał się także wątek konkretnych ideałów, zaczerpniętych z lektur 

dzieł z danej epoki. Sądząc zaś po opisach, zakładano też, że były one rozpoznawane i właśnie 

tak postrzegane – jako ucieleśnienie piękna oraz pewnego rodzaju bezczasowości i idealności. 

Historia Włochów, a także ich postrzeganie, służyło umacnianiu opinii, że ich przeszłość jest 

pełna inspiracji, nie tylko jako skarbnica motywów, ale również samej idei piękna. W takim 

układzie Włosi i Włoszki stawali się symbolami dawności, czasami w oderwaniu od 

konkretnych realiów historycznych.  
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To był czasami tylko punkt wyjścia do dalszych poszukiwań artystycznych, zwłaszcza 

portretowych w okresie ok. 1900 roku797. Pomijając już samo przetwarzanie motywów 

renesansowych, warto zauważyć, że w tych pracach mamy coś w rodzaju artystycznego 

zmagania się – pomiędzy problemem portretu jako gatunku malarskiego oraz „stylu 

dawnego”. Z jednej strony są to bowiem wizerunki, którym nie sposób odmówić pewnej głębi 

psychologicznej, ale z drugiej – bardziej są zapisem tego, jak wyobrażano sobie współczesne 

przeżywanie malarskiego tematu, jakim był portret renesansowy. W samych opisach 

skupiano się bardziej na kostiumach, czy też odwołaniach do czasów Odrodzenia.  

Problemem pozostaje kwestia, jak przedstawiają się na tych obrazach Włosi. Jak się 

zdaje, są oni przede wszystkim modelami, których odmalowanie ma powodować skojarzenia 

z ich dawną historią czy kulturą.  

 

Marco Foscarini, dramat w 5 aktach (10 obrazach), oryginalnie 

napisany  

Zdaniem Krzysztofa Pomiana „próby zawłaszczenia urzędu doży, uczynienia go 

dziedzicznym i przejęcie przezeń całej władzy, bezlitosne walki skłóconych rodów, 

skrytobójstwa i spiski, banicje i egzekucje – wczesne dzieje Wenecji, jak i innych miast-państw, 

obfitują w epizody dramatyczne i krwawe, którymi karmić się będzie po wiekach wyobraźnia 

pisarzy i artystów”798.  

Co więcej, od czasu i za sprawą romantyków francuskich, postrzegano historię (czy też 

przestrzeń, nie tylko mityczną) Wenecji jako pełną spisków, dziwnych wydarzeń  

i skrytobójczych mordów, co zresztą było już widać w opisie Giocondy. Marino Falerio Byrona 

czy Casimira Delavigne’a trwale umocniły w dziewiętnastowiecznej kulturze taki obraz 

Wenecji799. Podobną tematykę znajdziemy w ówczesnym malarstwie francuskim, co wiemy na 

podstawie opracowania Zgórniaka – jednym z częstszych tematów są dzieje, a właściwie 

smutny koniec, doży Marino Faliero czy rodziny Foscari800.  

                                                      
797 Dodać można, że wątek ten, czyli silna obecność włoskiego portretu renesansowego, czy też 

jego artystycznego przetwarzania, silnie rozwinie się w dwudziestoleciu międzywojennym – zob. Luba 

2002). 
798 Pomian 2012, s. 17. 
799 Płaszczewska 2003, s. 233-234. 
800 Zgórniak 1995, s. 188-190. 
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Dodać można, że np. „Wędrowiec” w 1902 roku zamieścił reprodukcję obrazu Josè 

Villegasa pt. Marino Falieri po swym osądzeniu na śmierć (il. 117). Towarzyszył mu następujący 

opis: „Hiszpański malarz w doskonałym obrazie przedstawił jeden z momentów tragedii 

weneckiego patrycjusza. Losy Marina Falieri niejednokrotnie służyły za motyw 

najznakomitszym poetom i dramaturgom. Obraz Villegasa ponurą swą treścią wywiera silne 

wrażenie”801. 

Podobny przypadek mamy też w polskiej ikonosferze. „Tygodnik Illustrowany” 

drukował w od lutego do maja 1877 roku dramat Kazimierza Zalewskiego pt. Marco Foscarini, 

dramat w 5 aktach (10 obrazach), któremu towarzyszyły drzeworyty Franciszka Tegazzo802. 

Dramat ten został także wystawiony na scenie we Lwowie w tym samym roku803. 

Jego akcja dzieje się, jak podaje sam autor, około 1629 roku i łączy w sobie wątek 

romansowy i polityczny. We wstępie pisał Zalewski, że treść zaczerpnął „ze zgodnego  

w najdrobniejszych szczegółach opowiadania wszystkich historyków Wenecji; porządek tylko 

faktów zmieniłem nieco, sądząc, jak mniemam nie bez słuszności, że swoboda polotu fantazji 

jest dramaturgowi dozwoloną. […] bohater dramatu Marco Foscarini, Zeno Ranieri (dwa 

znane nazwiska, z których drugie właściwie Renier), Jan Cornaro i Jerzy Cornaro senator, są 

postaciami ściśle historycznymi; inne odtwarzałem z prawdą o tyle, o ile mi kilkuletnia praca 

nad historią polityczną i obyczajową znajomość ludzi z owej epoki udzieliła, a w tej mierze  

z pokorą poddaję się wyrokowi światłej a bezstronnej krytyki, jak i sądowi łaskawego 

czytelnika”804.  

Warto zaznaczyć, że choć akcja dramatu dzieje się już w XVII wieku, czyli już po 

okresie najchętniej opisywanym przez romantyków, to topika zostaje dokładnie taka sama – 

Wenecja ze swoim skomplikowanym systemem politycznym, który z jednej strony jest 

skuteczny, lecz z drugiej strony również bezlitosny. Stanowi on wręcz pożywkę dla 

                                                      
801 Nasze ryciny. Josè Villegas 1902, s. 88. 
802 Zalewski 1877. 
803 Chmielowski 1894, s. 142. 

Materiał, który będę omawiał w tej sekcji, bazuje na dramacie teatralnym, więc mógłby być 

przedstawiony już wyżej, razem z Giocondą (Wenecja) czy Beatryks Cenci (dramat polskiego autora). 

Jednak w tym przypadku owa weneckość wybija się na pierwszy plan, staje się główną zasadą 

organizacji, zarówno tekstu Zalewskiego, jak i ilustracji Tegazza, dlatego zostaną one opisane tutaj.  
804 Zalewski 1877, s. 102-103. 
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okrucieństwa, ale i spisków oraz zdrad, które powodują zemstę, zamykając niejako Wenecjan 

w błędnym kole.  

W 1894 roku w „Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym” ukazał się tekst  

o twórczości Zalewskiego, napisany przez Piotra Chmielowskiego805. Wspomniano w nim 

także o Marcu Foscarinim, więc zestawię te opinię wraz z kilkoma dodatkowymi obserwacjami. 

Jak czytamy, tekst dramatu „podyktowało autorowi szlachetne oburzenie na gwałty  

i nikczemności, popełniane przez tajemny trybunał wenecki, który niejednokrotnie pod 

pozorem dobra publicznego spełniał akt zemsty prywatnej, pobudzony ku temu przez 

jednego ze swych członków. Takim obłudnikiem jest w dramacie Zeno Ranieri, prezes Rady 

dziesięciu w Wenecji, który Marca Foscariniego, mającego stosunek miłosny z jego żoną 

Katarzyną, obwinił o zdradę kraju, o tajne porozumiewanie się z posłem hiszpańskim i na 

śmierć skazał”806. 

Warto zwrócić uwagę na samą postać Marco. Na swój sposób jest on uosobieniem 

najlepszych cech Wenecjanina, ale także związanych z nim stereotypów. Młody, przystojny, 

dumny patrycjusz z rodziny zasłużonej dla Serenissimy. Był ambasadorem w Paryżu, 

młodzież wenecka uważa go za wzór do naśladowania, ale i kompana zabaw. Łączy go 

namiętny romans z Katarzyną, który zresztą staje się przyczyną jego zguby. Uchodzi za 

niestroniącego od kobiecego towarzystwa, jednak ostatecznie kocha tylko Biancę, z którą jest 

zaręczony. Zna Dantego, którego cytuje, będąc w więzieniu: „słowa Danta cisną mi się na 

usta… O prawda, jakże ciężko w chwilach rozpaczy przypominać minione szczęście!”807. 

To on wypowiada kwestie, dzięki którym czytelnik może przekonać się o cechach 

Wenecjan, o systemie politycznym czy też policyjnym tego miasta. Tak mówi Marco do 

Katarzyny, gdy rozmawiają o swoim uczuciu: „O Rzymianko moja! Jak w tobie znać naturę 

Transteweranów. My tu w Wenecji kochamy się, wypijamy czarę rozkoszy aż do dna, ale 

przysięgi, obietnice… to słowa daremne, szkoda czasu na nie”808. Jak widać, kontrastuje 

namiętną miłość, ugruntowaną na przysięgach – co miało charakteryzować Rzymian  

– z bardziej zmysłowym podejściem Wenecjan. Już po zatrzymaniu tak konstatuje: „pierwszy 

                                                      
805 Chmielowski 1894. 
806 Chmielowski 1894, s. 142-143. 
807 Zalewski 1877, s. 250. 
808 Zalewski 1877, s. 135. 
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lepszy denuncjant napisał oskarżenie, rzucił je do lwiej paszczy i to wystarczyło, aby mnie, 

jednego z najstarszej szlachty księgi złotej, schwytała szajka zbirów, jak najnikczemniejszego 

złoczyńcę”809.  

 Liczy się dla niego honor i dobre imię, ale podczas pobytu w więzieniu przechodzi coś  

w rodzaju przemiany wewnętrznej, a następnie wybacza swojemu oprawcy. W jego 

wypowiedziach da się zauważyć, że poprzez swój los widzi szansę dla ustroju Wenecji. 

Tłumaczy Jerzemu Cornaro, że tylko w ten sposób, poprzez wybaczenie i powolny nacisk, 

nastąpi zmiana. Marco staje się więc prefiguracją losów Wenecji – jej najwspanialszych 

tradycji, ale i przyszłości. Tym wyraźniej na tym tle widać podłość Zeno Ranieriego, który 

mówi: „nie! Umierasz, potomku uwodziciela Heleny Ranieri, za zbrodnię przeciwko mnie. To 

nie Rada dziesięciu posyła cię na śmierć, to ja, Zen, Ranieri, płacę ci hańbą – za hańbę, daję ci 

śmierć – za moją niesławę. Uwikłałem cię w matnię, z której wyrwać się nie mogłeś. A teraz 

giń, nikczemny kochanku nierządnicy, którą ukarzę po tobie”810. 

Chmielowski pisze jednak o nim tak: „sympatyczna jest niewątpliwie postać Marca; 

jego młodość i mężne znoszenie tortur, pogoda umysłu, okazywana w więzieniu, zjednać 

mogą mu serca; do bohaterstwa atoli tragicznego nie dorósł. Jakiekolwiek względy kierowały 

autorem, że w działalności Marca poprzestał tylko na dotknięciu jego stosunków prywatnych, 

stało się to niepomyślnym dla znaczenia utworu. Nie historię państwa, lecz historię alkowy 

mamy przed sobą”811. 

Dodajmy jeszcze opinię wyrażoną przez Zygmunta Sarneckiego na łamach „Świata”: 

„Podróż do Włoch i czar, jaki królowa Adriatyku roztacza – a autor nasz zatrzymał się w niej 

dłużej – odrywa wrażliwy jego umysł od powszednich zdarzeń dnia bieżącego i zwraca do 

przeszłości. Powstaje »Marco Foscarini«, dramat wenecki, nieodzwierciedlający w sobie 

należycie kolorytu lokalnego, zanadto nowoczesny, za wiele pragnący wyrazić między 

wierszami, a jako dzieło sztuki zbyt ciężki, wolno poruszający się w ciasnym kole wprawdzie 

tragicznych wypadków, ale które chyba tchnienie poezji – nie zaś technika sceniczna – wznieść 

mogłoby nad powszedniość udramatyzowanej kroniki”812. 

                                                      
809 Zalewski 1877, s. 187. 
810 Zalewski 1877, s. 283. 
811 Chmielowski 1894, s. 143. 
812 Sarnecki 1894, s.  
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Myślę jednak, że choć dramat ten nie odzwierciedlał należycie lokalnego kolorytu, to 

jednak pojawia się w nim sporo weneckich motywów czy też „klisz”, które budują nie tylko 

odpowiedni nastrój, ale mówią całkiem sporo o Wenecji XVII wieku, a także o tym, jak była 

postrzegana w wieku XIX w Polsce. Przede wszystkim, wszystkie sceny dzieją się  

w przestrzeniach „typowo” weneckich. Kolejno oglądamy weneckie pałace czy sceny na 

Wielkim Kanale. Pobyt Marco w słynnym więzieniu przy Pałacu Dożów również zawiera 

wszystkie motywy z tym związane – strychy więzienia, których dachy pokryte są ołowiem 

(czyli tzw. „ołowianki”), ciemne lochy, pod którymi przepływa gondola, a z niej śpiewana jest 

barkarola813. To miejsce jest zresztą najbardziej szczegółowo opisane. Mamy też sale posiedzeń 

Senatu czy Rady Dziesięciu. Pojawia się oczywiście Most Westchnień, przez który przechodzi 

Marco, co stanowi jeden z kluczowych momentów dramatu. Sama egzekucja ma miejsce na 

Placu św. Marka, zaś skazaniec udaje się na nią przez Bazylikę. 

Ponadto, w samym dramacie pojawiły się typowe elementy życia społecznego Wenecji 

XVII wieku, jak i stereotypów związanych z tym miastem: „cicisbeism” (czyli młodzi 

mężczyźni towarzyszący mężatce z wyższych klas społecznych za wiedzą i zgodą jej męża – 

takie osoby ma w swoim otoczeniu ma Katarzyna), znakomita większość akcji dzieje się 

wieczorami i nocami, w międzyczasie rozpoczyna się też słynny wenecki karnawał. 

Więźniowie w „ołowiankach” i lochach porozumiewają się stukanym szyfrem, Wenecjanie 

noszą i chętnie używają sztyletów (także członkowie Senatu podczas jego posiedzeń), troszczą 

się o gołębie, zaś w swoich domach mają ołtarzyki z relikwiarzami. Donosy są składane do 

„paszcz lwów”, czyli znanych miejsc denucjacji. Pojawia się także czarnoskóra służąca – 

pomijając to, że stosunek do niej wyraża miarę człowieczeństwa danego bohatera (Ranieri 

nazywa ją bestią, czy też zwierzęciem, zaś Katarzyna czy Marco ufają jej i doceniają jej 

starania), to jej osoba sygnalizuje również zakres wpływów i kontaktów Wenecji.  

Zostaje więc bardzo wyraźnie zarysowana różnica i podział pomiędzy arystokracją  

a ludem weneckim. Właściwie nie mają punktów stycznych – dopiero pobyt Marco w 

więzieniu uświadamia mu, czemu daje wyraz w rozmowach ze strażnikami więziennymi czy 

Jerzym Cornaro, jak bardzo patrycjat nie ma pojęcia o tym, jak żyją nieszlachetnie urodzeni 

                                                      
813 Dodać można, że sam jej tekst, wraz z nutami!, został wydany osobno – 

https://polona.pl/item/barkarola-do-spiewu-z-drammatu-marco-foscarini-kazimierza-

zalewskiego,MTc3OTQxMjc/0/#info:metadata (dostęp: 19 IV 2019). 

https://polona.pl/item/barkarola-do-spiewu-z-drammatu-marco-foscarini-kazimierza-zalewskiego,MTc3OTQxMjc/0/#info:metadata
https://polona.pl/item/barkarola-do-spiewu-z-drammatu-marco-foscarini-kazimierza-zalewskiego,MTc3OTQxMjc/0/#info:metadata
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Wenecjanie oraz jak bardzo są gnębieni przez represyjny system Inkwizycji kierowany przez 

Ranieriego. Tak mówi kat do Marco, gdy zauważa, jakimi względami cieszy się młody 

patrycjusz przed egzekucją: „zwyczajnie to tu u nas prędko się wszystko odbywa: zaszyją  

w worek i chlup do kanału, albo tym żelazem uduszą lub wprost sztyletem zakłują i także… 

chlup trupa w wodę. Tak, tak, po magnacku umrze wasza dostojność”814.  

Sama publiczna egzekucja jest widowiskiem, na którym gromadzi się lud wenecki, 

żeby podziwiać śmierć młodego patrycjusza. Ludzie zbierają się od rana, nawet przepychają 

się, żeby zająć najlepsze miejsca. Marco jest nadal podziwiany przez Wenecjan, uznawany 

przez nich za bohatera, pomimo haniebnej śmierci na szubienicy.  

Główny nacisk został jednak położony na krytykę rządów Wenecji. Senat i doża są 

bezradni wobec jawnej niesprawiedliwości korzystającej z kruczków prawnych. 

Skomplikowany system powoduje, że są sparaliżowani prawem, które niegdyś zostało 

uchwalone, zaś dzięki temu imposybilizmowi Zeno Ranieri może terroryzować cały wenecki 

patrycjat i de facto działać na niekorzyść tego miasta. Jak jednak zauważał Chmielowski, 

zestawiając widocznie tekst Zalewskiego ze znanymi dziełami angielskich czy francuskich 

romantyków, „o jakiejś rywalizacji z weneckimi dramatami Byrona autor oczywiście nie 

marzył”815. 

Nie bez powodu poświęcam tyle miejsca dramatowi (i ilustracjom do niego – o nich za 

chwilę), o którym dzisiaj raczej mało kto słyszał i pamięta816. Tak naprawdę Zalewski zawarł  

w nim chyba wszystkie możliwe skojarzenia związane z Wenecją i jej historią; może brakuje 

tylko handlu z Lewantem, ale to już XVII wiek, a więc relacje te nie były już aż tak mocne, jak 

wcześniej. Tekst ten jest zaś związany z ilustracjami Tegazza do konkretnych scen, 

zamieszczono nawet stosowne podpisy. Również one oddają klimat Wenecji, a także zostały 

dostrzeżone przez ówczesną prasę817. 

W poprzednich przypadkach Wenecjanie byli na swój sposób anonimowi, 

przedstawiani  

                                                      
814 Zalewski 1877, s. 251. 
815 Chmielowski 1894, s. 143. 
816 Nie udało mi się znaleźć wydania książkowego Marco Foscariniego, czy też innych jego 

inscenizacji, zatem pozostał on tylko na łamach „Tygodnika Illustrowanego” oraz we wspomnieniach 

przedstawienia zagranego na deskach lwowskiego teatru czy wskazanych już recenzjach.  
817 Jak donosiło warszawskie „Echo” w marcu 1877 roku: „»Tygodnik Illustrowany« drukuje 

dramat p. K. Zalewskiego, Marco Foscarini z pięknymi drzeworytami Tegaza” (Drobne echa 1877, s. 5). 
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w sposób „idealistyczno-ogólny”, czyli dzieła te odwoływały się bardziej do poczucia 

dawności, wspaniałości dziejów Wenecji oraz jej malarstwa. Były nawet „bezczasowe” w tym 

sensie, że miały bardziej symbolicznie, niż konkretnie, przedstawiać to, jak postrzegano 

Wenecję. 

Tegazzo mierzy się zaś z problemem, jak atrakcyjne pokazać (zilustrować) treść 

dramatu oraz przedstawić cały koloryt Wenecji i jej historię, która została w niej 

przedstawiona. Przyjrzyjmy się zatem tym obrazom i zastanówmy się, jakie zdanie o Wenecji 

i Wenecjanach w XVII wieku mógł na ich podstawie wyrobić sobie polski czytelnik 

„Tygodnika Illustrowanego”.  

Na pierwszej z nich widzimy sypialnię w weneckim pałacu (il. 118). Znajduje się w niej 

ołtarzyk z relikwiami, a także obszerne łóżko. Co ważne, pomimo prywatnego charakteru 

pomieszczenia, jego okna (serliana zresztą) wychodzą na Wielki Kanał, na którym to zostaje 

zatrzymany Marco. Scenę tę oglądają Zeno Ranieri, jego żona Katarzyna Spada oraz jej 

czarnoskóra służąca Maraschita. Warto zauważyć kontrast pomiędzy detalicznym oddaniem 

szczegółów pomieszczenia a konwencjonalnymi strojami oraz pozami bohaterów. Można 

powiedzieć, że właściwie taka konwencja zostanie przyjęta dla dalszych ilustracji – precyzyjne 

przedstawianie wnętrz przy jednoczesnej umowności postaci bohaterów. 

Kolejna scena to moment poinformowania Foscarinich o zatrzymaniu Marca (il. 119). 

Znów widzimy, że Tegazzo w szczegółach narysował wnętrze salonu – atlanty, posadzka czy 

tapiserie na ścianach. Następnie została zilustrowana sala posiedzeń Inkwizycji, gdzie zostaje 

odczytany wyrok Marco Foscariniemu (il. 120). Pomijając dramatyczne gesty i postawy 

bohaterów, można zauważyć, że Tegazzo narysował na ścianach tego pomieszczenia panneau 

z przedstawieniami imitującymi malarstwo weneckie.  

Czwarta ilustracja jest bodaj najbardziej skomplikowana pod względem kompozycji  

(il. 121). Przedstawia ona moment, gdy Bianca i Katarzyna Spada (siedząc w gondoli) 

rozmawiają z Marco, który przechodzi przez Most Westchnień. Widać tutaj zarysowaną 

perspektywę weneckiego kanału i samego mostu, co stanowiło jeden z najbardziej 

rozpowszechnionych motywów w ówczesnej fotografii czy malarstwie (il. 122-123). Takie 

ujęcie, czyli perspektywa zarysowana w głąb, jest bardzo ważnym elementem nie tylko 

przedstawiania Wenecji, ale i innych włoskich miejsc. Widzimy to na szeregu ilustracji  

z polskich czasopism czy też obrazów. Ponadto, Tegazzo w szczegółach przedstawił elementy 
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architektoniczne samych budowli przy Moście Westchnień. W takim ujęciu nieco niknie sama 

scena rozmowy – Marco jest niemalże niewidoczny, zaś kobiety na łodzi przesunięte na bok. 

Ostatnią ilustracją jest przedstawienie pochodu odprowadzającego Marco na Plac Św. 

Marka, gdzie zostanie wykonany wyrok śmierci (il. 124). Widzimy portal bazyliki, który 

niemalże w całości tworzy tło. Jest to jedyna scena zbiorowa, Tegazzo zarysował szerszy 

przekrój społeczny – lud wenecki (stare i młode kobiety), członków bractwa miłosierdzia, ale 

też katów czy strażników więziennych. Stroje te są jednak znów skonwencjonalizowane, zaś 

najbardziej wyrazistym weneckim elementem jest właśnie architektura.  

Tegazzo przedstawił właściwie te momenty dramatu, w których następuje kulminacja 

akcji. Przyznać jednak trzeba, że postaci (może poza Bianką) nie reagują w sposób gwałtowny, 

czy też szczególnie emocjonalny. Co więcej, ich stroje mają umowny, „nowożytny” charakter. 

Kontrastuje to samymi przedstawieniami Wenecji. Przede wszystkim Tegazzo stosował  

i umiał zręcznie przedstawić rozpowszechnione wówczas sposoby ujęcia, takie jak np. głęboka 

perspektywa kanału. Ponadto, znał nie tylko szczegóły architektoniczne (jak portal Bazyliki 

Św. Marka), także te mniej oczywiste – na przykład serliana. Poświadcza to, że ówczesna 

wiedza o Wenecji, jej dawnej kulturze materialnej, wyrażającej jej wspaniałości i zachwyt, były 

szeroko recypowane oraz rozpowszechniane.  

Jeśli chodzi o same wnętrza, to np. w „Kłosach” z 1870 roku zamieszczono rysunek 

wnętrza Sali Pięciuset (il. 125). Towarzyszył mu taki opis: „z pomiędzy gmachów w tej stolicy 

dawnej rzeczypospolitej, której początki liczą już dziesiąty wiek z górą, odznacza się dawny 

pałac Dożów, poważnej i pięknej architektury. Pałac ten wzniesiony w połowie XIV stulecia, 

przez Dożę Marino Fallieri ma ogromną i wspaniałą salę, którą w rycinie załączonej 

przedstawiamy”818. 

Do tego można dodać przykłady zaczerpnięte z twórczości Aleksandra Gierymskiego  

(il. 126) czy Władysława Czachórskiego – jego obraz, datowany na 1873 rok, pt. Sala 

Ambasadorów w Pałacu Dożów w Wenecji (il. 127) był pokazywany na wystawie w Warszawie  

                                                      
818 Pałac Dożów w Wenecyi 1870, s. 252. 
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w 1911 roku819. Natomiast w Krakowie, nieco wcześniej, bo w 1874 roku, wystawiono Wnętrze 

Sali senatorskiej w Pałacu Dożów w Wenecji Kazimierza Mireckiego820. 

Co więcej, w czasopismach reprodukowano i omawiano także dzieła malarzy 

zagranicznych ze scenami zaczerpniętymi z weneckiej historii, czy też literatury inspirowanej 

jej dziejami. Warto dodać, że nie było to już obrazy przedstawiające same wnętrza, ale o wiele 

bardziej złożone dzieła – zarówno sceny związane z konkretnymi wydarzeniami, jak i ujęcia 

ogólne, które miały ukazywać Wenecję jako potęgę.  

Na przykład w „Kłosach” z 1872 roku opublikowano reprodukcję obrazu Louisa 

Mouchota (il. 128) wraz z takim opisem: „Wyjście Rady Wielkiej ukazuje nam Dożę, przed 

którym i za którym postępują senatorowie; postępują oni przez schody olbrzymie, które 

przedstawiają się widzowi w profilu, a tym samym i cała fasada pałacu w trzech czwartych 

tylko częściach widoczną jest na obrazie. Niektórzy senatorowie zeszli już na dół i rozchodzą 

się w różne strony, jedni na prawo, drudzy na lewo, największa jednak ich część jeszcze 

zgromadzona na schodach. Jedną część obrazu oświecają promienie zachodzącego słońca, 

druga zaś pozostaje w tym jasnym zmroku, właściwym tylko włoskiemu niebu. Obraz miłe 

sprawia wrażenie”821. 

Także w „Kłosach”, w 1874 roku, zamieszczono reprodukcję obrazu Hansa Makarta 

pt. Katarzyna Cornaro (il. 129) wraz z obszernym artykułem Henryka Struve. Obraz ten 

pokazuje, co zresztą zostaje opisane przez krytyka, scenę z dziejów Wenecji, gdy młoda 

patrycjuszka, Katarzyna Cornaro, znana ze swoich wdzięków, przyjęła oświadczyny króla 

Cypru. Oglądamy moment, gdy wyruszy ona z Wenecji, zaś mieszkańcy, przede wszystkim 

patrycjat, szczycąc się tym, że Cornaro zostanie królową, przynoszą jej liczne cenne 

przedmioty na pamiątkę. Następnie jej okręt zostanie uroczyście odprowadzony przez 

wenecką flotyllę na Cypr.  

 Co jednak ciekawe, Struve nie zajmował się szczegółowym opisaniem tej historii, ale 

zupełnie innymi wartościami. Obraz ten został porównany na zasadzie kontrastu do 

                                                      
819 Wiercińska 1969, s. 59. Co ciekawe, ważna w powstaniu tego obrazu była rola fotografii. Jak 

czytamy u Jaroszyńskiego, Czachórski bardzo często przywoził ze swoich włoskich podróży zdjęcia 

konkretnych wnętrz, także tych weneckich (zob. Jaroszyński 2004, s. 31). 
820 Swieykowski 1905, s. 109.  
821 Wenecja w XVI w. 1872, s. 230. 
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powszechnie znanych scen z krwawych dziejów Wenecji, a także ówczesnej tendencji 

malarstwa historycznego. 

Pisze Struve tak: „lecz zapytacie, po co ten wstęp do obrazu Makarta? Otóż na to, żeby  

w sposób należyty uwydatnić całe jego znaczenie w sztuce dzisiejszej. Jest to pierwszy wielki 

historyczny obraz, w którym dodatnie strony życia wstępują znowu w swoje prawa, w którym 

optymizm prawdziwie artystyczny odnosi zwycięstwo nad pesymizmem, lubującym się  

w zepsuciu i rozpaczy. Katarzyna Kornaro Makarta, to pierwszy, jaśniejący promień słońca, 

zwiastujący radość, życie, ciepło wśród smutku i zwątpienia nowoczesnego artyzmu. 

Przedmiotem tego obrazu nie są już ani intrygi i zepsucie dworów, ani zdrada, ani pastwienie 

się zwycięzców nad zwyciężonymi, ani barbarzyńskie egzekucje inkwizycji, ani okrucieństwa 

wojny, ani otrucie lub śmierć, ani wreszcie gorszy nad śmierć upadek moralny. O nie! wobec 

obrazu Makarta zapominamy o hańbie rodu ludzkiego, nie potrzebujemy już rumienić się na 

myśl, że jesteśmy ludźmi, że się nawzajem pożeramy, i gryziemy gorzej, niż bracia nasi  

w Darwinie, zwierzęta drapieżne”822. 

W tym miejscu, odchodząc już od samego obrazu Makarta, chciałbym podsumować 

cały powyższy wątek. Przede wszystkim, historia Wenecji była powszechnie znana, zaś jej 

potęga podziwiana. Warto odnotować, że poszczególne epizody, a nawet używane w danym 

okresie przedmioty (choćby „paszcze lwów”), były rozpoznawane przez czytelników 

ówczesnej prasy. Można więc powiedzieć, że Wenecja wraz ze swoją historią i jej szczegółami 

trwale wpisywała się w polską kulturę. Sami Włosi, a właściwie Wenecjanie, byli postrzegani 

według określonych schematów – byli to patrycjusze, przedstawiciele wielkich rodów, którzy 

ze swojego urodzenia oraz dziejów przodków wywodzili prawa do rządzenia miastem.  

Co jednak ciekawe, nie przełożyło się to na znaczną liczbę polskich obrazów, które 

pojawiły się w polskiej ikonosferze. Możemy więc powiedzieć, że Wenecja była znana, ale nie 

przedstawiana. Szczególnym wątkiem był zachwyt architekturą Wenecji, nie tylko 

budynkami, ale także wnętrzami i związanym z nim malarstwem.  

Olga Płaszczewska, omawiając przytaczane na początku dramaty romantyków 

poświęcone dziejom Wenecji, pisze tak: „w dramacie Delavigne’a oskarżony o zdradę, 

czternastowieczny doża widzi Wenecję tak, jak zobaczą ją romantycy – pozbawioną dawnej 

                                                      
822 Struve 1874, s. 227. 
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wielkości, zamieszkałą przez ludzi małego ducha, a przede wszystkim – w niewoli”823. Można 

jednak odnieść wrażenie, że w polskiej ikonosferze, a przynajmniej na łamach polskich 

czasopism, choć zdawano sobie sprawę z jej upadku, a także powodów, jakie do tego 

doprowadziły, to jednak skupiano się na czymś zupełnie innym. Choć dawano wyraz temu, 

dlaczego upadła, to i tak ostatecznie interesujące było coś innego – dawna potęga  

i wspaniałość Wenecji.  

 

O śmierć w Wenecji raz jeszcze 

Choć motyw „śmierci w Wenecji” dzisiaj nieodłącznie kojarzy się z Thomasem 

Mannem, to co najmniej od romantyzmu stanowi on trwały element weneckiej topiki. Jak 

zauważa Dariusz Czaja w artykule pt. Wenecja i śmierć. Konteksty symboliczne, „mit Wenecji 

rozwija się wokół kilku wyraźnie uchwytnych, znaczących motywów i tematów. Jednym  

z najczęstszych i najbardziej spektakularnie przejawiających się w różnego rodzaju 

świadectwach jest temat śmierci. Znamienna jest jego trwałość i uporczywe powracanie  

w wyobraźni europejskiej. Co najmniej od końca XVIII wieku, motyw ten przejawia się z dużą 

siłą pod wieloma obrazowymi postaciami, występuje w różnych symbolicznych układach824. 

Jak zaś pisała z pewną emfazą Aleksandra Achtelik, analizując polską literaturę  

o Wenecji powstałą w XIX i XX wieku, „w nazwie »Wenecja« zdają się kryć aluzje do jadu, 

trucizny, czarów, zguby, nieszczęścia, miłosnych napojów, podstępów, zdrady etc.”825 

W 1897 roku „Tygodnik Illustrowany” publikuje reprodukcję obrazu Wilhelma 

Kotarbińskiego Z dziejów Wenecji (il. 130). Przedstawia on martwe ciało młodej dziewczyny, 

unoszące się nocą na falach laguny. Możemy spekulować, czy popełniła samobójstwo, czy 

została zamordowana, ale użyte chwyty malarskie nie pozostawiają wątpliwości – kobieta ta 

to niewinna ofiara. Ma szlachetne oblicze, białą szatę, zaś z jej ręki wypada kwiat, zapewne 

róża. Ważna jest boja, która rozświetla ciemną noc, w tym także bohaterkę przedstawienia. 

                                                      
823 Płaszczewska 2003, s. 235. 
824 Czaja 1992, s. 59. W artykule tym szeroki wybór tekstów poświęconych różnym sposobom 

postrzegania „śmierci w Wenecji”, w tym również interpretacja wydanej w 1912 książki Manna. 

Dodać też można, że o problemie tym, czyli śmierci, Wenecji i muzyce, jak i również splocie 

tych wszystkich wątków, który powoduje przemianę wewnątrz artysty pisała niezwykle interesująco 

Ewa Bieńkowska w swoim eseju pt. Muzyka wenecka (zob. Bieńkowska 1981). 
825 Achtelik 2002, s. 10. 
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Blask lampy kontrastuje z ciemnością nocy, zaś jej światło tworzy posępny nastrój. W tle 

widzimy Wenecję oraz księżyc, który zawisł nisko nad laguną, dodając całej scenie 

tajemniczości. Jest on w nowiu, co może podkreślać wiek tej dziewczyny, symbolizując jej 

młodość. Trudno odpowiedzieć na pytanie, z jakiej klasy społecznej pochodzi bohaterka, czym 

mogła sobie zasłużyć na taki los. Jedno jest pewne – jest zupełnie niewinna i szlachetna. 

Zastanawiający jest tytuł Z dziejów Wenecji, który nie pozwala rozstrzygnąć, czy ofiara 

popełniła samobójstwo, czy została zamordowana. Zwróćmy jednak uwagę, że jej ciało jest 

znacznie oddalone od brzegu, co sugerowałoby raczej zabójstwo i pozostawienie ciała  

w wodach laguny.  

Przypuszczam, że obraz możemy tłumaczyć na dwa sposoby. Być może Kotarbiński 

nawiązywał tutaj do wspomnianego już ogólnego sposobu postrzegania Wenecji jako miejsca 

spisków i skrytobójczych mordów. W takim wypadku kobieta byłaby ofiarą takiego czynu, 

zaś tytuł pracy odsyłałby właśnie do tego ogólnego skojarzenia.  

Druga możliwość, nieco bardziej skomplikowana, zwraca uwagę na sam tytuł. Obraz 

Kotarbińskiego miałby bardziej ilustrować dzieje Wenecji, być raczej ich egzemplifikacją, niż 

ogólnym skojarzeniem. Wiemy bowiem, choćby z tekstu Zalewskiego, że XIX wieku 

postrzegano Serenissimę jako państwo o rozległym i brutalnym aparacie represji826.  

Szczególną grozę budziły działania Rady Dziesięciu, mogącej ukarać śmiercią, a wyrok 

wykonywany był przez ścięcie, powieszenie lub utopienie w wodach laguny827. Możemy się 

domyślać, że jeśli taki sposób wykonywania kary śmierci w nowożytnej Wenecji był znany  

w XIX wieku, to musiał być postrzegany jako szczególnie okrutny. Jeśli więc podobne historie 

                                                      
826 Achtelik 2002, s. 144-147. Badaczka cytuje Kraszewskiego, Sienkiewicza oraz Michała 

Wiszniewskiego. Ten ostatni wspomina także o pozbywaniu się ciała skazańca (po powieszeniu lub 

ścięciu) w morzu. 
827 O karze śmierci w Wenecji w czasach nowożytnych, podając przykłady i sposoby jej 

wykonania pisze Claudia Passarella w swoim artykule La pena di morte a Venezia in età moderna 

(Passarella 2017). Wspomina np. że „Publio Francesco Spinola (1520-1567), arrestato a Venezia per eresia 

nel 1564 e successivamente condannato a morte per annegamento nelle acque della laguna”, czyli  

o Publio Spinioli, humaniście, który aresztowany pod zarzutem herezji został skazany na karę śmierci 

przez utopienie w lagunie (Passarella 2017, s. 7).  

Wspomina się o tym też kilkakrotnie u Zalewskiego, gdy np. jeden z bohaterów, członek 

inkwizycji (weneckiej – nie mylić z kościelną) mówi tak: „nazywał się Guido, a że jeden Guido woził 

listy do margrabiego Belmar, więc dla podobieństwa nazwiska i tego schwytano. Na jego szczęście 

odkryłem w aktach, że tamtemu było na imię Henryk; a żeśmy już dziesięciu Henryków Guido 

powiesili i utopili, a ten nazywał się Franciszek, więc go kazałem wypuścić. Siedział wszystkiego pół 

roku w więzieniu. I nas oskarżają o surowość!” (Zalewski 1877, s. 202).  
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były znane Kotarbińskiemu, a możemy ostrożnie założyć, że mógł mieć ich świadomość, to 

wtedy praca opowiadałaby o bezdusznym systemie władzy Wenecji vs. młodej dziewczynie, 

która zapewne niczym nie zasłużyła sobie na taki los. W ten sposób Kotarbiński zilustrowałby 

dzieje Wenecji bez pokazywania spiskowców czy ściętych głów doży, ale w nieco bardziej 

symboliczny sposób. 

Wątek ten, niezależnie od przyjętej interpretacji, łączy jeden temat – niewinna ofiara.  

W tym kontekście warto wspomnieć, że ikonograficznie sam wątek utopionej kobiety wiązał 

się bardziej z samobójstwem, zaś szekspirowska Ofelia występowała tu najczęściej, zwłaszcza 

od czasów prerafaelitów. W tym przypadku jednak zestawiłbym go z innym obrazem, czyli 

dziełem Paula Delaroche’a pt. Młoda męczennica chrześcijańska z 1865 roku (il. 131). Zwraca 

uwagę niemalże lustrzana kompozycja tych dwóch obrazów, a także umieszczenie źródła 

światła nad głową bohaterki. Nie mamy dowodów, że Kotarbiński inspirował się tym 

obrazem, więc skupmy się na wizualnych paralelach. Takie, a nie inne oświetlenie postaci  

w przedstawieniu polskiego malarza może jeszcze bardziej sugerować jej niewinność – twarz 

weneckiej dziewczyny promienie blaskiem wśród ciemnej nocy, kontrastując wyraźnie  

z ciemnym miastem.  

Przechodząc zaś od obrazu Kotarbińskiego do ogólniejszego problemu motywu 

„śmierci w Wenecji” w polskiej ikonosferze, niekoniecznie związanego już ze skrytobójczym 

mordem, warto odnotować artystów obcych, a także towarzyszące im teksty, które były 

publikowane w polskiej prasie i poświadczają sposoby recepcji tego motywu828. 

Na przykład w „Kłosach” w 1866 roku, czyli na blisko trzydzieści lat przed 

opublikowaniem pracy Kotarbińskiego, ukazał się obraz Żałobna gondola (il. 132). Nie zostało 

odnotowane, kto był jego autorem, ale udało mi się ustalić, że jest to Auguste Gendron, znany 

wówczas francuski malarz, zaś obraz zatytułowany został oryginalnie Ostatnia droga (il. 133). 

Był on również pokazywany na paryskim Salonie w 1859 roku829. Co ciekawe, posłużył także 

jako ilustracja do pierwszego tomu Kartek podróży Kraszewskiego830. 

                                                      
828 Choć niektóre z nich mogą uchodzi za „współczesne”, tj. dziejące się w latach 1861-1914, to 

jednak ze względu na to, że wpisują się w ten szerszy motyw, jakim jest „śmierć w Wenecji”, zostają 

omówione w tym miejscu.  
829 Francuski tytuł to Les funérailles d’une jeune fille à Venise (zob. Zgórniak 1995, s. 189). 
830 Kraszewski 1866, s. 94. 
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Obok jego reprodukcji w „Kłosach” zamieszczono wiersz „Floryana”, czyli Stanisława 

Rzętkowskiego, o tym samym tytule. Jest on zapewne inspirowany tą ilustracją, czy też 

stanowi ekfrazę na jej temat. Czytamy w nim: 

„Po lustrzanej, po weneckiej fali 

Mknie gondola, niby wóz żałobny. 

Płomień lampy, co się na niej pali 

Rzuca blask na trupią twarz nadobnej... 

[…] 

Jej powieki kryją ocz płomienie, 

Ust karminy, to milczenie samo... 

Ach!... już z nich nie wznieci modłów pienie 

I miłosne ścichło już: io t’amo... 

[…] 

A z nad brzegu, co się w górę wzbija, 

Z niemą groźbą lśniącej wód przestrzeni, 

Dzwon wieczorny, wtórząc smętnej pieni, 

Cichym jękiem brzmi: Ave Maria...” 831 

Wspomniany już obraz przedstawia tę scenę – widzimy gondolę z ciałem kobiety, jej 

twarz oświetloną przez lampkę oraz kościół San Giorgio Maggiore, w którym biją dzwony. 

Pojawia się tutaj topika związana ze stereotypami dotyczącymi Wenecjanek. Cechy, jakimi 

podmiot liryczny określa zmarłą, to religijność oraz skłonność do miłości. Co więcej, była ona 

piękna i o raczej ciemnej karnacji (ciemne oczy). Głównym chwytem wiersza, ale i zasadą 

kompozycji obrazu, jest zestawianie kontrastów. Namiętność kobiety za życia i jej spokój po 

śmierci. Cisza laguny rozdzierana dźwiękami dzwonów. Spokój weneckich wód i szybko 

płynąca gondola832. Rzecz jasna, choć wiersz nie należy do arcydzieł, to jednak oddaje to, jak 

postrzegano Wenecję w tym czasie – również jako przestrzeń śmierci i grozy.  

                                                      
831 Rzętkowski 1866. 
832 Dodać można, że motyw „żałobnej gondoli”, a także metaforyczne postrzeganie tej weneckiej 

łodzi było częstym tematem polskiej literatury w XIX i XX wieku (zob. Achtelik 2002, s. 41-43). 
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W „Kłosach” w lutym 1872 roku opublikowano reprodukcję obrazu Pogrzeb w Wenecji  

(il. 134), zaś obok zamieszczono obszerny opis833. Jego autor, podpisany jako J.P., zestawia  

w nim polskie i weneckie zwyczaje pogrzebowe, przede wszystkim fakt, że zwłoki są 

odwożone żałobną gondolą, której właściwie nikt nie towarzyszy. Jak czytamy: 

„najskromniejszy, chociaż nie bez pewnego rzewnego uroku jest pogrzeb w Wenecji. Tam nie 

na karawan, ale do zwykłej gondoli, które krążą po lagunach, wkładają trumnę  

z nieboszczykiem żałobnicy kościelni, a zapaliwszy świece lub pochodnie przy wyruszeniu  

z domu, cicho suną się pod arkadami mostów. Nieboszczyka odprowadza na drogę 

wieczności jedna lub najwięcej dwie osób, tak, iż prócz wioślarza i żałobników, nikt więcej nie 

wchodzi w bramę cmentarza, daleko za miastem położonego”834.  

Ponadto, chciałbym zwrócić uwagę na obraz Władysława Czachórskiego Cmentarz  

w Wenecji (il. 135)835. W nocie katalogowej Elżbiety Charazińskiej i Moniki Ochnio czytamy, że 

jest to „nostalgiczna refleksja weneckiej podróży artysty. Czachórski przebywał kilkakrotnie  

w północnych Włoszech w latach 1874-1877 […] Obraz stanowi klasyczny przykład 

stimmungowego malarstwa monachijskiego. […] W twórczości Czachórskiego wyróżnia go 

pewna szkicowość, będąca odstępstwem mistrza od doskonałych warsztatowo, idealnie 

wykończonych kompozycji. Obraz przedstawia cmentarz na weneckiej wyspie Isola di San 

Michele, ten sam, który zainspirował Arnolda Böcklina”836. Dodać można, że nie przedstawia 

on żadnej postaci, ale właśnie jej brak buduje pewnego rodzaju poczucie grozy na tym 

przedstawieniu, gdyż wywołuje poczucie osamotnienia wobec śmierci, która czeka za 

wrotami stojącymi otworem. 

Warto także dodać opinię Józefa Kotarbińskiego, która pokazuje, że nawet architektura  

i układ cmentarza mógł być postrzegano jako włoski. W „Kurierze Warszawskim”  

z 1 listopada 1912 roku (data publikacji akurat tego dnia zapewne nieprzypadkowa)  

w artykule pt. Groby, które żyją… autor tak opisywał swoją wizytę na cmentarzu w Wenecji: 

„melancholia posępna a łagodna zestraja się z ogólnym harmonijnym wrażeniem przybytku 

                                                      
833 Pogrzeb w Wenecyi 1872. 
834 Pogrzeb w Wenecyi 1872, s. 105. 
835 Był on pokazywany na wystawie pośmiertnej artysty w Warszawie w 1911 roku (zob. 

Wiercińska 1869, s. 58-59).  
836 Charazińska, Ochnio 2011. Pisał o nim też Jaroszyński, powołując się na opinie Lechosława 

Lameńskiego, jako o obrazie, który kolorystyką dorównywał wręcz dziełom Böcklina (zob. Jaroszyński 

2004, s. 36). 
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zmarłych. Całość cmentarza i rozkład jego kwater oddzielnych, kaplic oraz grobowców 

symetrią i ładem ducha włoskiego, który ujawnia się w kompozycjach prymitywów, we 

wspaniałej budowie »Boskiej komedji« Danta, w harmonii filarów, arkad i łuków 

architektonicznych kościoła św. Piotra i Pawła w Rzymie. Śmierć łączy się z powagą  

i pięknem. W jesieni życia spoglądamy spokojnie na groby, jak na przystań, do której zawija, 

człowiek-tułacz po burzach żywota837”. 

Tematyka cmentarzy, już nie tylko weneckich, pojawia się także w opisach obrazów, 

które się nie zachowały. Wraz z wyżej omówionym dziełami poświadczają one 

zainteresowanie (czy też obecność w ikonosferze) tym motywem, który określiłbym jako 

arkadyjski (et in Arcadia ego). Jak wiemy, co najmniej od czasów Nicolasa Poussina, Italia, 

przestrzeń szczęśliwości i beztroski nie jest wolna od śmierci, ujmowanej choćby tylko 

symbolicznie.  

Jak czytamy w tym samym tekście, w których Schröder opisał swój pobyt we 

florenckiej pracowni Feliksa Bryka: „dziwny również obrazek, to Cmentarz włoski: szereg 

sztywnych cyprysów, pomiędzy którymi błądzi niewiasta. Stanęła. Rwie róże, które nad 

grobem konają. Niebo pół-białe, pół-sinoniebieskie. Dalej znowu straż pustkowi cmentarnych: 

cyprysy, a potem mur, w świetle słonecznym, pełny czerwonego wina, gdzieś w środku 

wmurowana madonna Della Robi i włoskie, pojedyncze nagrobki. Gdzie ten cmentarz? Nie 

wiem! Pewnie, chyba, w smutnej duszy Bryka”838.  

 

Renesans odkryty – przypadek Marii Magdaleny Andrzejkowicz-

Buttowt i humanistów w rzymskich ruinach  

„W jakimś zakątku Rzymu czy pobliskiej Kampanii zaczęto robić poszukiwania 

arcydzieł starożytnego świata, zasypanych gruzami. Odrodzenie dochodzące pełni swego 

rozkwitu, z gorączkowym zamiłowaniem starało się z tych szczątków odtwarzać klasyczne 

formy i doskonałą piękność dawnego ideału”839. Tak zaczynał w 1882 roku opis obrazu Marii 

Magdaleny Andrzejkowicz-Buttowt pt. Kardynał Giovanni Medici i Pomponius Laetus przy 

                                                      
837 Kotarbiński 1912. 
838 Schröder 1909, s.  
839 Gnatowski 1882, s. 282. 
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wykopaliskach rzymskich (il. 136)840. Dalej czytamy o początku włoskiego renesansu, a także kim 

byli bohaterowie tego dzieła – kardynał Giovanni Medici, późniejszy Leon X oraz Pomponio 

Laetus, humanista.  

Dalej, w tym samym tekście, jego autor, czyli ks. Jan Gnatowski, tak opisywał samą 

scenę: „w tym cichym zakątku przedmiejskim, w którym pod jego kierunkiem robią się 

poszukiwania, do głębokiego wykopanego rowu spuścił się po drabinie humanista 

watykański, wraz z jednym ze swoich protektorów i przyjaciół. […] Obaj wpatrzeni w nowo 

znalezione skarby, zdają się zapominać o otaczającym świecie. Nad nimi noc ciemna z poza 

muru zagląda przez otwory ruin, szafirowe niebo i wierzchołki pinii czarnych sterczą smętnie, 

cicho. Na ziemi wśród gruzu i piasku, porozrzucane kawałki starych brązów i marmurów. 

Wielką metalową amforę o pięknych formach i bogatych ozdobach podnosi do góry kardynał 

i wpatruje się w nią z rozkoszą; obok, wsparty o kamienny sarkofag Pomponiusz, już z lekka 

przygarbiony, w płaszczu futrzanym, wytartym, zdaje się opowiadać historię znalezienia 

nowego skarbu”841. 

Zwracam szczególną uwagę na ten obraz z dwóch powodów. Na tle wszystkich, które 

dotychczas oglądaliśmy, jest to najprawdopodobniej jedyne (!) znane dzieło przedstawiające 

rzeczywiste postaci z dziejów włoskiego renesansu. Oczywiście, jak wiemy, postaci 

historyczne pojawiały się w dramacie Marco Foscarini, a więc na ilustracjach Tegazza, ale byli 

to bohaterzy wręcz fabularni, zapośredniczeni przez tekst literacki, zaś tutaj mamy do 

czynienia z o wiele bardziej złożonym przypadkiem.  

Ponadto, praca ta, jako bodaj jedyna w polskiej ikonosferze, porusza kluczową dla 

renesansu (i renesansyzmu) kwestię, czyli zainteresowanie starożytnością jako fundamentalną 

wręcz jego cechę. Jak wynika z przeglądu prac teoretycznych na ten temat, w niektórych 

ujęciach to właśnie postawa wobec antyku miała być kluczowa dla zdefiniowana renesansu. 

                                                      
840 Twórczość Marii Magdaleny Andrzejkowicz-Buttowt nie została do tej pory kompleksowo 

opracowana. Podstawą pozostają nadal noty w Słowniku artystów polskich (Jakimowicz 1971) i w Polskim 

słowniku biograficznym (Treter 1935). Należy też wspomnieć o nocie w katalogu wystawy Artystki polskie 

(Skalska-Miecik 1991), w którym poza omówieniem życiorysu artystki, bodaj po raz pierwszy raz 

opublikowano kolorową reprodukcję tego obrazu, który pozostawał wówczas jako depozyt z kolekcji 

prywatnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. O obrazie wspomina też Wanda Nowakowska (por. 

Nowakowska 2003, s. 148, przypis 1 i s. 154).  

Sposób zapisu nazwiska artystki bywa różny, dlatego zastosowano tutaj tę wersję, która 

znalazła się w Słowniku artystów polskich, zaś tytuł obrazu podaję za notą w katalogu Artystki polskie. 
841 Gnatowski 1882, s. 282. 
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Obraz ten więc chyba przynależy do renesansyzmu najbardziej z dotychczas omówionych. 

Jego akcja dzieje się w epoce renesansu, jego bohaterami są wybitni humaniści, a co 

najważniejsze – widzimy ich właśnie podczas niemalże dosłownego „odkrywania 

starożytności”.  

Ponadto, co zresztą było widać w recenzji Gnatowskiego (dlatego pozwoliłem sobie na 

takie obszerne cytaty), na tle omawianych wyżej przykładów jest to najlepszy przykład 

obrazu, który gatunkowo przynależy do polskiego malarstwa historycznego. Możemy go 

odczytywać zgodnie z „literackim stylem odbioru”, żeby posłużyć się terminem Marii 

Poprzęckiej842. Oczywiście, zgodnie z tymi zasadami Andrzejkowicz-Buttowt wybrała 

moment, który przedstawia całą historię – widz domyśla się jej początku i końca, a więc 

wiemy, że prace nad wydobyciem tych zabytków trwały długo, a odkrycia sprawią głęboką 

radość kardynałowi Medici. Co więcej, kluczowe dla postrzegania tego obrazu jest stworzenie 

takiej sytuacji komunikacyjnej, w której widz może łatwo identyfikować się z emocjami 

postaci na obrazie843. Tak dzieje się i tutaj – przyjemność związana z odkryciem czegoś, czego 

się długo szukało, tłumaczy wszystko, nawet jeśli oglądający nie był zaznajomiony z historią 

włoskich humanistów. 

 Warto także zauważyć, jak obraz (jeden z nielicznych dzieł artystki, która z powodu 

choroby oczu musiała stosunkowo wcześnie przerwać karierę artystyczną) funkcjonował  

w polskiej ikonosferze844. Według Lii Skalskiej-Miecik został on namalowany ok. 1877 roku, 

zaś, jak wiemy z opracowania Joanny Wiercińskiej, był pokazywany na wystawach  

w Warszawie – w 1878/1879 i 1882 roku845. W 1886 roku „Biesiada Literacka” opublikowała 

jego reprodukcję wraz z obszernym opisem846. Co więcej, obraz prezentowano na wystawie 

retrospektywnej we Lwowie w 1894 roku, a Jerzy Mycielski pisał, że dzieło świadczyło  

                                                      
842 Poprzęcka 1986, s. 109-141. 
843 Por. Poprzęcka 1986, s. 72-98. 
844 Jakimowicz 1971, s. 35. 
845 Skalska-Miecik 1991, s. 81. Wiercińska 1969, s. 8. Bazując na ustaleniach badaczki, warto 

zauważyć, że w salach TZSP pokazano 1878/1879 roku obraz Kardynał Jan Medici {Leon X} i Pomponius 

Laetus, zakupiony przez Leona Epsteina. W 1882 roku wystawiono płótno zatytułowane Kardynał Jan 

Medici, zapewne to opisywane przez Gnatowskiego, a także kupione w tym samym roku przez Jana 

Epsteina. Dwie różne daty, dwóch różnych nabywców, a także dwie różne ceny sugerują, że były to 

dwa różne dzieła, ale mógł to też być ten sam obraz, który zmienił właściciela. 
846 Andrzejkowicz. Kardynał Jan Medici 1886 
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„o wielkim talencie do scen historyczno-rodzajowych malarki”847. Bez wątpienia było ono więc 

znane, oglądane, a także uważane może nie za wybitne, ale na pewno udane i ważne. 

 Nie bez wpływu na powstanie tego dzieła były zapewne włoskie podróże 

Andrzejkowicz, na co zresztą zwrócił uwagę anonimowy autor notki w „Biesiadzie 

Literackiej”848. Skądinąd wiadomo, że artystka była w Italii w sumie dwukrotnie – w roku 1875 

i 1876849. Sam pobyt na Półwyspie Apenińskim nie wyczerpuje jednak źródeł inspiracji. 

Tematyka i układ samej sceny wskazują także krąg artystów monachijskich – przede 

wszystkim ze względu na tematykę historyczną oraz kolorystykę850. 

Wróćmy jednak do samego obrazu oraz jego opisu, który znalazł się w „Biesiadzie 

Literackiej” w 1886 roku. Pozwolę sobie na dłuższy cytat, bo pokazuje on, trochę w kontrze 

do opinii ks. Gnatowskiego, stosunek autora (niestety anonimowego) do problemu związków 

chrześcijaństwa i renesansu. Czytamy: „Jan z Medici, późniejszy papież Leon X, rozmiłowany  

w sztukach pięknych i głęboki znawca starożytności, z zachwytem wpatruje się w dzban 

wykopany świeżo przez Pomponia Leto, który do bałwochwalstwa posunął swoją cześć dla 

zabytków przeszłości. Uczonemu kardynałowi zamiłowanie starożytności nie przeszkodziło 

być dzielnym żołnierzem, ani mądrym rządcą na tronie papieskim, ani przewidującym 

dyplomatą; przeciwnie, ta sama skłonność do prowadziła Pomponia do wyrzeczenia się wiary 

chrześcijańskiej, zbudowania ołtarzy pogańskich, przy których oddawał cześć Romulusowi. 

Poświęciwszy wszystko tej jednej skłonności, dostał obłędu, który doprowadził archeologa do 

nędzy i szpitala. Na łożu nędzarzy zmarł ten fanatyczny czciciel pogaństwa; na krótko przed 

śmiercią odzyskał równowagę umysłową i powrócił na łono Kościoła katolickiego”851.  

To jednak nie wszystko. Sama ocena Laetusa nie wynika tylko z historii, czy też jej 

postrzegania, ale także z tego, co można zobaczyć na obrazie Andrzejkowicz-Buttowt: 

„artystka stawiając obok siebie tych dwóch ludzi wspólnych dążności, miała zapewne na 

                                                      
847 Mycielski 1897, s. 715. 
848 Andrzejkowicz. Kardynał Jan Medici 1886, s. 186. 
849 Jakimowicz 1971, s. 35.  
850 O studiach Andrzejkowicz-Buttowt w Monachium w kontekście twórczości malarki tak 

pisała Skalska-Miecik: „malarstwo jej ukształtowało się pod wpływem niemieckich pedagogów, 

zwłaszcza [Sandora] Liezen-Mayera i innych malarzy z kręgu Karla Piloty’ego. Jej sztukę wyróżnia 

solidne przygotowanie warsztatowe, umiejętne aranżowanie kompozycji, m.in. scen wielofigurowych, 

bardzo dobry rysunek” (Skalska-Miecik 1991, s. 81). 
851 Andrzejkowicz. Kardynał Jan Medici 1886, s. 186. 
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myśli, oprócz kontrastów artystycznych, kontrast psychologiczny, chciała okazać, że 

zamiłowanie obwarowane poważną nauką i doświadczeniem życiowym nie poprowadzi nad 

przepaść; przeciwnie zaś słabość ku czemuś puszczona samopas – pozbawia człowieka rozum 

u niezbędnego, aby pracować pożytecznie dla nauki”852.  

Jak więc widać, obraz, przynamniej zdaniem autora tekstu w „Biesiadzie Literackiej”, 

miał także znaczenie umoralniające – pokazywał bowiem, jak kończy się nadmierny kult 

rzeczy, czy też idei, które są ważne, ale jednak nie najważniejsze. 

Obraz Andrzejkowicz-Buttowt, a właściwie dwa teksty na jego temat, pokazują 

stosunek do problemu starożytności jako elementu renesansu, a następnie renesansyzmu. Ten 

kult pogańskości zostaje tutaj dosadnie skrytykowany – Popmponius Laetus dopiero na łożu 

śmierci „odzyskał równowagę umysłową”, co jednoznacznie sugeruje, że jego stosunek do 

starożytności nie był akceptowany, gdyż został uznany z niepoprawny czy błędny. Dopóki 

zabytki starożytności pozostawały obiektem zainteresowania naukowego i estetycznego 

włoskich humanistów, to budziło to akceptację, ale dalej posunięta cześć dla nich wywołała 

już dezaprobatę.  

Symptomatyczne są też tutaj różnice w opisach obrazu. U ks. Gnatowskiego sama 

scena ma charakter na swój sposób malowniczy – jest mowa o pinii, zachodzie słońca, a także 

nastroju, jaki wywołuje ta sytuacja pomiędzy bohaterami. W „Biesiadzie Literackiej” położono 

zaś nacisk na ocenę zachowania postaci, co miało wynikać z przedstawionej na obrazie różnicy 

psychologicznej pomiędzy nimi. 

Jaki płynie zatem z tego wniosek? Humanizm renesansowych Włochów był 

odnotowywany, powszechnie znany, ale sama postawa „nadmiernej” miłości do antyku 

budziła niechęć. Myślę, że można się tutaj posłużyć formułą Wojciecha Bałusa, który stosunek 

do renesansu w XIX i XX wieku (choć oczywiście zwracając uwagę na różnice pomiędzy 

poszczególnymi okresami) określił jako „fascynacja i sprzeciw”853. Na tym tle obraz 

Andrzejkowicz-Buttowt pozostaje tego najlepszym przykładem. Widzimy w nim właśnie ten 

dualizm, co zresztą zostaje uwypuklone w opiniach – z jednej strony zachwyt nad 

starożytnością i podziw dla renesansowych humanistów, ale z drugiej skomplikowana ocena 

tego zjawiska. Dlatego też obraz ten pozostaje wyjątkowy – na tle pozostałych przykładów,  

                                                      
852 Andrzejkowicz. Kardynał Jan Medici 1886, s. 186. 
853 Bałus 2003. 
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w których widzieliśmy raczej afirmatywny stosunek do włoskiego renesansu (pomijam tutaj 

przykłady związane ze „śmiercią w Wenecji”), zawiera w sobie ową dwuznaczną ocenę 

renesansu.  

 

Włosi dawni (3) – wnioski  

Na sam koniec tych rozważań o problemie dawności, historyzmu, renesansyzmu, 

„wenecjanizmu” oraz Włochach będących bohaterami przedstawień o takiej tematyce, 

chciałbym wskazać kilka wniosków, czy też uwag natury ogólniejszej. 

Przede wszystkim każda z tych prac znajduje się w układzie następujących elementów: 

scena – sceneria – typ – stylizacja. Właściwie każda z tych prac zawiera wszystkie te elementy, 

ale w zależności od ich kombinacji nacisk mógł być położony np. na scenę i scenerię (Tegazzo), 

typ i stylizację (Żmurko), scenerię i stylizację (Gierymski w pracy Przed Pałacem Dożów), typ  

i scenerię (Kotarbiński). Oczywiście, niektóre dzieła, zwłaszcza artystów bardziej wybitnych, 

jak np. Gierymskiego, są oryginale, lecz i tak tematyka włoska, inspirowana dawnością, jest 

ramowana właśnie w ten sposób.  

Następnie warto się zastanowić, na ile Włosi, przedstawieni na tych obrazach, są 

renesansowi, a na ile postrzegani przez pryzmat renesansyzmu? Chodzi mi o to, że mamy 

tutaj do czynienia z pewnego rodzaju przesunięciem – włoskie sceny są inspirowane włoską 

historią, fascynującą dla artystów, ale zarazem nie odnoszą się właściwie do konkretnych 

momentów z dziejów Italii.  

Większość tych przypadków przedstawia „ogólne” sceny i typy z dziejów Włoch, 

stanowią one bardziej skojarzenia i projekcje na temat tego, jak postrzegano, a następnie 

percypowano renesans. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że Włosi są właśnie nie tyle 

renesansowi, co „ich postrzeganie zamyka się w dziewiętnastowiecznym sposobie ich oglądu, 

a następnie przedstawienia renesansu. 

 Tylko pozornie uwaga ta może wydawać się banalna – wszak trudno, żeby w XIX 

wieku „być znów” renesansem (który przecież się zakończył), a nie „renesansyzmem”. 

Omówione dzieła pokazują zainteresowanie włoską nowożytnością, ale jednocześnie służy 

ona własnym celom artystycznym. Zasadniczo trudno czynić z tego zarzut, jednak pamiętając 

o zarysowanej wyżej typologii (scena – sceneria – typ – stylizacja), nie sposób zauważyć, że  
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w niektórych przypadkach włoskie postaci zostały potraktowane instrumentalnie. Pokazuje 

to z jednej strony zainteresowanie włoskim Odrodzeniem, jego „wielofunkcyjność”, ale 

jednoczenie pozwala zadać pytanie, na ile nie oznaczało to zamknięcia Włochów i ich historii 

pośród kilku stereotypów (skądinąd pozytywnych), które następnie wpływały na 

postrzeganie ich w teraźniejszości, tj. w latach 1861-1914. Nie zmienia to faktu, że dla 

wszystkich tych dzieł renesansyzm pozostaje zatem najważniejszą kwestią – tematyczną, 

estetyczną, ale przede wszystkim inspiracyjną.  

Ponadto, co zresztą było widać w samej proporcji materiału badawczego, Wenecja, 

kultura tego miasta, jej potęga, a także malarstwo z okresu włoskiego Odrodzenia (czy też 

szerzej – nowożytności) okazuje się najbardziej inspirującym motywem, czy też mitem. Na 

swój sposób można nawet powiedzieć, pomimo całej jej osobności na włoskim tle, że stanowi 

ona swoiste pars pro toto całego renesansyzmu. Poczyniona przez Juliusza Starzyńskiego 

obserwacja, dotycząca „upojenia się wenecjanizmem”, choć ze względu na samą formułę 

słowną może wywoływać uśmiech, to stanowi właściwie clue opisu tego zjawiska. Mamy do 

czynienia z wielowątkowym zjawiskiem, które jednak jest tak głęboko osadzone  

w indywidualnościach artystycznych, że wymaga zupełnie innego postrzegania.  

Warto także dodać, że przegląd tych prac, już nie tylko „weneckich”, pokazuje, że 

mamy do czynienia z pewnego rodzaju „długim trwaniem” lub „znaczącą obecnością” 

renesansyzmu w polskiej ikonosferze po 1861 roku. Jak wiadomo, wskazani wyżej artyści 

reprezentują przeróżne kierunki artystyczne, ale gdy zostali zestawieni razem, to okazało się, 

że łączy ich wspólna cecha – głębokie zainteresowanie włoskim renesansem, czy też 

nowożytnością. Oczywiście, manifestowało się to na różne sposoby, takie jak inspirowanie się 

tym okresem i jego postaciami, ale także artystyczne przeżywanie i przetwarzanie włoskiego 

malarstwa, a także przeżywanie humanistycznej głębi w związku z wartościami renesansu. 

Pośród tych wszystkich wątków chyba najbardziej wspólnym (znów pomijam tutaj „śmierć  

w Wenecji”, ale właściwie wyjątkowość tego motywu potwierdza tę tezę), jest traktowanie 

włoskiego renesansu jako arkadii, czy też używanie motywów związanych z tym okresem do 

wywoływania w widzach poczucia tego, że dawniejsze czasy były lepsze czy wspanialsze. 

Kończąc zaś, chciałbym powrócić do obrazu Okunia, który pojawił się na początku 

tych rozważań. Jest on szczególny, gdyż z jednej strony zbiera w sobie wszystkie ważniejsze 

wątki tego rozdziału – dzieje Włoch, „włoskie postaci” zarysowane w taki sposób, że nie ma 
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wątpliwości co do ich znaczenia, stylizację na włoski renesans, a także samą włoską przestrzeń 

– a jednocześnie jest to przecież autoportret polskiego artysty. Jest chyba najwybitniejszy 

(najbardziej złożony, wielowątkowy i niezwykle afirmatywny) przykład owego 

renesansyzmu. Przy jego interpretacji Małgorzata Biernacka, nieco krytyczna względem tego 

dzieła, zauważyła, że na swój sposób jest ono bezczasowe. Tak pisze badaczka: „chociaż sam 

[Okuń] wspominał o naśladowaniu stylu quattrocento, obie sportretowane osoby […] istnieją 

na obrazie poza czasem, poza własną teraźniejszością i historyczną przeszłością, do której 

miało je cofnąć przebranie”854.  

Można więc powiedzieć, że choć polscy artyści zmagali się z renesansem oraz 

renesansyzm na przeróżne sposoby, to przede wszystkim chyba chcieli, żeby był to formuła 

przenoszącą ich ponad czasem. Kim zatem byliby w nim Włosi? Postaciami i figurami, dzięki 

którym, choć niekoniecznie zgodnie z ich własnych wyobrażeniem, było to możliwe.  

 

 

XI. Włoskie typy i charaktery – próba typologii  

i charakterystyki  

 

Wprowadzenie – Potocki, Taine i Sozański 

Rozdział ten chciałbym zacząć od trzech dość obszernych cytatów, w których zawiera 

się niemalże cała tematyka, jaką będziemy się zajmować.  

Tak pisał Stanisław Kostka Potocki jeszcze przed 1815 rokiem: „wpływ klimatu i to 

sprawuje, że w pięknych częściach Włoch rzadko widzimy na twarzach mieszkańców te rysy 

obojętne i niepewne, które nas często poza górami nieprzyjemnie uderzają. Rysy oznaczające 

Włochów są szlachetne i charakterystyczne, postać ich twarzy jest powszechnie wielką  

i pewną, a części zgodne z całością. Ten dobór form uderza w tym kraju w ostatniej nawet 

klasie mieszkańców. Często głowa najpospolitszego człowieka mogłaby miejsce znaleźć  

w najszlachetniejszym obrazie. Uderzają nade wszystko głowy starców. Nieciężko by także 

między kobietami najniższej klasy znaleźć wzory Junony. Część niższa Włoch, która nad inne 

                                                      
854 Biernacka 2004, s. 176. 
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prowincje słodkim cieszy się klimatem, najwięcej wielkim i śmiałym sprzyja formom. Ci 

nawet, którzy nigdy nie widzieli tych krain szczęśliwych, mogą sobie uczynić wyobrażenie 

pełnej dowcipu fizjognomii ich mieszkańców, słusznie wnioskując, że mniejszy lub większy 

dowcip ludzi zawisł od słodyczy nieba, pod którym żyją. […] 

Wysoka piękność, która nie polega jedynie w płci delikatnej, w żywej barwie, w oczach 

drażniących albo tkliwych, lecz w regularnym rysie postaci poważnej, przyjemnej fizjognomii, 

częściej się znajduje w krajach, w którym umiarkowanie sprzyja niebo. Nie sami Włosi za 

czasów naszych, jak twierdzi pewien pisarz angielski, piękność wyobrazić umieli, lecz że ją 

częściej i doskonałej jak inne narody wydać zdołali, przypisać to należy łatwości, jaką mają 

widzenia codziennie jej wzorów”855.  

Hippolyte A. Taine opisywał włoskie typy ok. 1864 roku: „przypatrywałem się wielu 

twarzom i te, które widziałem od czasu, gdy stanąłem we Włoszech, uprzytomniły mi się  

w pamięci. Wszystko to grupuje się około trzech czy czterech typów wydatnych. – Jest tam 

najpierw ładna i zgrabna głowa z kamei, zupełnie prawidłowa, sprytna, z obliczem żywym  

i czujnym, zdolna wszystko pojąć w jednej chwili, stworzona do wzniecania miłości i do 

mówienia doskonale o miłości. – Jest też głowa kwadratowa, osadzona na kadłubie mocnym, 

z dużymi wargami zmysłowymi i z wyrazem grubej radości, pochopu trefnisiowskiego czy 

satyrycznego. – Jest tam zwierzę chude, czarne spalone, twarzy nie mającej już ciała, całe  

w rysach wydatnych, wyrazu bezprzykładnego, oczu płomieniejących, włosów 

kędzierzawych, podobne wulkanowi, gotującego się do wybuchu. – Jest też na koniec 

człowiek urodziwy i potężny, mocno zbudowany i umięśniony, nie ociężały, cery gorąco 

zabarwionej, patrzącej niezmrugle w oczy, zgoła całkowity i mocny, który czeka niejako akcji 

i wybuchu, lecz na razie nie rozprasza się, pozostaje nieruchomym”856. 

Recenzent wystawy we Lwowie stwierdzał w „Ruchu” (1887 rok), że Michał Sozański 

„przysłał z Florencji mnóstwo drobnych »Florentynek«, »Neapolitanek«, »Subretek«, 

»Chłopek młodych«, które stanowią kopię jednego modelu, podobnie jak »Staruszek«,  

                                                      
855 Potocki 1992, s. 233-234. Na cytat ten zwraca także Olga Płaszczewska (zob. Płaszczewska 

2010, s. 272-273). O samym tekście O sztuce o dawnych, czyli Winkelman polski we wstępie do tej pracy 

pisali Janusz A. Ostrowski i Joachim Śliwa (zob. Ostrowski, Śliwa 1992) oraz Maria Ludwika Bernhard, 

zwracając uwagę na jej przełomowość w polskiej historiografii o sztuce, ale i błędy, jakie popełnił autor 

(Bernhard 1956).  
856 Taine 1908a, s. 28.  
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»W zakrystii« i »Przy drodze«, wzorują po trzykroć model drugi. Z pewną inwencją  

w dekoracji, przedstawia artysta tam twarzyczkę zalotnej, ciemnookiej kobiety włoskiej, 

ramiona jej i szyję o żywych tonach mięsnych, tu znów czerstwą, rumianą, popękaną jakby  

u renetki dojrzałej twarz staruszka wieśniaka”857. 

Wychodząc od tych trzech cytatów, chciałbym wskazać zasadnicze cechy postrzegania 

włoskich typów – założenie o „piękności” (rozumianej wielorako) włoskiej fizjonomii, 

arbitralność w ocenie, skłonność do systematyzacji i tworzenia mniej lub bardziej 

koherentnych teorii na temat wyglądu Włochów oraz masowość tego zjawiska. Co pozornie 

oczywiste, ale warte podkreślenia – zaczątkiem tego procesu jest patrzenie, czy też pozwolenie 

sobie na systematyzujące spojrzenie. Jak zaś wiemy z dziełka Stanisława Mieroszewskiego, 

jest to wypadkowa oczekiwań, skojarzeń, uprzedniej lektury przeróżnych tekstów oraz 

poglądów patrzącego. 

Dodać jeszcze można, że w samej ocenie poszczególnych prac czy typów, właśnie 

masowość połączona z arbitralnością powoduje, jak przekonamy się dalej, że opisy są często… 

sprzeczne ze sobą. Było już to zresztą widać w przypadku Potockiego i Taine’a. Teksty te dzieli 

dość znaczny odstęp czasu (około pół wieku), przynależność do innych epok (w tym także 

sama konwencja podróży włoskiej), zapatrywania autorów, a także moment historyczny, zaś 

zawarta w nich ocena Włochów jest krańcowo odmienna858. Czy jednak rzeczywiście Włosi aż 

tak zmienili się w tym czasie? Czy w ciągu tych pięćdziesięciu lat z narodu, w którym piękne 

postaci można znaleźć w „ostatniej nawet klasie mieszkańców”, stali się tak różni, że Taine 

musiał rozróżniać wśród nich te cztery kategorie? Myślę, że można to wytłumaczyć 

poglądami samych autorów. Potocki – miłośnik starożytności i ujmowania jej zgodnie  

z poglądami Johanna Joachima Winckelmanna – widział we Włochach potomków antycznych 

Rzymian i przyjmował wręcz perspektywę „ahistoryczną”, żeby nie powiedzieć 

                                                      
857 Z wystawy 1887, s. 159. 
858 O Tainie pisałem już w rozdziale poświęconym Fałatowi. Natomiast Potocki „w latach 1772-

1775 studiował w Turynie, rozpoczynając zwiedzanie Italii, do której wracał jeszcze potem 

wielokrotnie” (Ostrowski, Śliwa 1992, s. XVI). O autorze Winkelmana polskiego pisali w jednym z tomów 

„Rocznika Historii Sztuki” (1956) Juliusz Starzyński (Stanisław Kostka Potocki jako historyk sztuki – zob. 

Starzyński 1956), Zbigniew Libera (Stanisław Kostka Potocki jako pisarz i krytyk literacki – zob. Libera 1956) 

czy Kazimierz Michałowski (Stanisław Kostka Potocki jako archeolog – zob. Michałowski 1956). Wyjazdy 

Potockiego do Italii możemy łączyć z typową podróżą włoską w konwencji grand tour. O wpływie jego 

książki na podróżników udających się do Włoch w I poł. XIX wieku pisała np. Płaszczewska 2003,  

s. 69-71. 
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„ponadczasową”. Taine – doszukujący się „cech istotnych” rasy, środowiska i momentu 

historycznego – widział Włochów tak, jak całą Italię wówczas, czyli poprzez skomplikowany 

układ polityczno-społeczny lat 60. XIX wieku, którego przejściowość odczytywał jako chwilę 

ukazującą wszystkie włoskie cechy. Jak możemy przypuszczać, każdy z tych autorów był 

nieco w błędzie, przy czym Taine chyba bardziej. 

Z tymi problemami są także związane kwestie bardziej ogólne, które pojawiły się już 

zresztą przy okazji analizy Szkiców rzymskich Fałata, ale także te najszersze – zagadnienie 

portretu/wizerunku, dziewiętnastowieczna fizjonomika (wywodząca się zresztą z epok 

wcześniejszych, ale tworząca również określony styl odbioru dzieł, związany  

z piśmiennictwem), tradycja przedstawiana włoskich typów (zarówno malarska, jak  

i piśmiennicza), określone stereotypy na temat Włochów, które pojawiają się w opisach, oraz 

przeróżne praktyki czysto artystyczne859. 

W polskiej ikonosferze okresu, który nas interesuje, włoskie typy pojawiają się 

niemalże masowo. Gdybyśmy chcieli podać choćby przybliżone dane na ten temat, to znów 

możemy się posłużyć opracowaniami dotyczącymi wystaw. Szacunkowo rzecz biorąc, 

Emanuel Swieykowski notuje (zestawiam tutaj różne możliwe warianty tytułów): około 31 

„Włoszek”, 7 „Włochów”, po 2 „wenecjanki” i „wenecjan”, po 3 „neapolitanki” i „rzymianki” 

oraz 3 typy z Florencji, a więc w sumie 51 włoskich typów860. Magdalena Płażewska: około 19 

„Włoszek”, 4 „Włochów”, 5 „wenecjanek” i „wenecjan”, 3 „florentynki”,  

3 „neapolitańczyków” i „neapolitanek”, czyli 34 typy włoskie861. Joanna Wiercińska: około 50 

„Włoszek”, 20 „Włochów”, 13 „rzymianek”, po 2 „wenecjanki” i „wenecjan”,  

8 „neapolitańczyków” i „neapolitanek”, do tego typy z okolic Sorrento (3), oraz jedno 

popiersie florentynki czy dziewczyny z Albano, czyli w sumie 100 włoskich typów862. 

                                                      
859 O zagadnieniu portretu, a zwłaszcza jego hermeneutyki: Haake 2008. O zagadnieniu 

fizjonomiki, przede wszystkim w kontekście XIX wieku, ale i źródeł wcześniejszych, najobszerniej 

pisała ostatnio Ewa Skorupa w książce pt. Twarze – emocje – charaktery. Literacka przygoda z wiedzą  

o wyglądzie człowieka (Skorupa 2013). Warto także wspomnieć o pracy Macieja Jarzewicza poświęconej 

Fragmentom fizjonomicznym Johanna Caspara Lavatera (Jarzewicz 2013). O samym problemie „twarzy” 

i jej reprezentacji, szczególnie w malarstwie europejskim i to w ujęciu historycznym – zob. książkę 

Hansa Beltinga pt. Faces. Historia twarzy (Belting 2015). 
860 Swieykowski 1905, passim. Tutaj i poniżej są to oczywiście liczby szacunkowe oparte na tych 

tytułach, które udało się zidentyfikować bez większych wątpliwości.  
861 Płażewska 1966, passim. 
862 Wiercińska 1969, passim. 
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Wyliczenia te nie służą zamknięciu tej liczby, ale pokazaniu, że było to zjawisko 

masowe. Czytaliśmy już o tym w cytacie z lwowskiego „Ruchu”, w którym autor wprost pisał, 

że Sozański nadesłał „mnóstwo” takich prac, a i tak opierały się one na studium tylko dwóch 

modeli – dziewczyny i starca. Co ważne, większość tych dzieł jest obecnie zaginiona, wiele  

z nich nie było również reprodukowanych w czasopismach. Oznacza to, że ilość materiału, 

jaki mógłby zostać omówiony w tym rozdziale, jest obfity, ale jednocześnie trudno dostępny, 

a także zapewne mocno powtarzalny – co można założyć na podstawie przykładów, którymi 

dysponujemy. 

Innymi słowy, wobec takich liczb i skali zjawiska, jak i również jego wewnętrznych 

sprzeczności, nie chodzi mi o opisanie wszystkich możliwych dzieł, ale o zarysowanie może 

nie tyle teorii, co raczej układu odniesienia, który pozwoli uporządkować ten materiał.  

W latach 1861-1914 prace te były niemalże masowo rozpowszechnione (myślę tutaj przede 

wszystkim o pokazach na wystawach oraz ilustracjach prasowych), zaś obecnie w dużej 

mierze pozostają nieznane. Będę się więc głównie posiłkował tym, oczywiście poza 

zachowanymi zbiorami muzealnymi, co było reprodukowane w ówczesnych czasopismach  

i gazetach. Znajdziemy tam także sporo opinii o włoskich typach i ich charakterze, dlatego 

pozwolę sobie na ich obfite cytowanie, co uwypukli zarysowaną wyżej problematykę.  

Postaram się jednak nie powtórzyć „błędu arbitralności i generalizacji”, który pojawia 

się chyba najczęściej przy opisach włoskich typów. Spójrzmy więc nie tyle na same włoskie 

typy, ale na to, jak na nie patrzono oraz dlaczego systematyzowano je w dany sposób. 

Naszkicujmy zatem coś w rodzaju „typologii typologizowania” włoskich typów czy też 

„scharakteryzowania charakterystyki” włoskich charakterów w polskiej ikonosferze, dzięki 

czemu być może uda się uchwycić cechy tego zjawiska. Dodać jeszcze można, że jakkolwiek 

postaram się pisać o typach włoskich, które są z reguły przedstawiane pojedynczo, to jednak 

niektóre z nich pojawiają się w kontekście sceny rodzajowej. Te staram się jednak oddzielać – 

omówię je w kolejnym rozdziale. Wyjątkiem będzie fragment poświęcony obrazowi 

Zdzisława Suchodolskiego, który bez wątpienia jest sceną rodzajową, ale zostanie omówiony 

w kontekście „typów” ze względu na jego egzemplaryczność oraz dyskusję prasową, jaką 

wywołał.  

Stan badań prezentuje się następująco. Pod względem ujęć teoretycznych warto przede 

wszystkim przypomnieć cytowaną już pracę Waldemara Okonia z 1992 roku, a szczególnie 
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rozdziały poświęcone typom, charakterom i fizjologiom863. Pojęcia te, jak już czytaliśmy przy 

okazji Szkiców rzymskich, to jedne z głównych punktów wspólnych pomiędzy malarstwem  

a literaturą w tym czasie, swoiste kategorie postrzegania lub interpretacyjne, którymi można 

posługiwać się w niemalże taki sam sposób, oceniając obraz czy powieść. Warto zaznaczyć, że 

Okoń właściwie nie pisze nic o typach włoskich, ale jego obserwacje stanowią dobry punkt 

wyjścia do interpretacji mojego materiału badawczego. 

Omawiając zaś poglądy badacza, można przede wszystkim zauważyć, jak 

kształtowała się różnica pomiędzy „charakterem” a „typem”, a także swoisty paradoks 

polegający na tym, że choć postrzeganie samych pojęć, zwłaszcza przez krytykę, trochę się 

zmieniało, to jednak można dostrzec w nim zasadniczą trwałość.  

„Charakter”, wywodzący się jeszcze z XVIII wieku i poetyk teatralnych, miałby 

oznaczać dominującą cechę bohatera, w pewnym sensie niezmienną, wysuwającą się na 

pierwszy plan, stanowiącą główny motyw jego działania, ale osadzoną w pewnego rodzaju 

wzniosłości, np. bohaterstwa czy szlachetności864. Okazuje się jednak, że w takim ujęciu 

napotykano na „sprzeczność pomiędzy esencjalnym a egzystencjalnym traktowaniu natury 

ludzkiej, pomiędzy dążeniem do typizacji a indywidualizacją, pomiędzy charakterologiczną 

dominantą a wielokształtnością psychiki kreowanych postaci, towarzyszy odtąd 

rozważaniom nad sposobem istnienia nie tylko bohaterów dramatu, lecz również 

ukazywanych przez malarstwo i literaturę”865.  

Dlatego też w latach 30. XIX wieku „na fali zainteresowania dziełami H. Balzaka, coraz 

częściej w polskiej krytyce artystycznej spotykamy pojęcie »typu« stosowane najczęściej 

wymiennie z tradycyjnym »charakterem«”866. Oznacza to, że to właśnie „typ” staje się 

popularniejszy, ze względu na większą labilność i pojemność tego pojęcia. Innymi słowy, 

„typ” można łatwiej niż „charakter” modelować i przybierać go w cechy ogóle.  

Co ważne, jakkolwiek w międzyczasie nastąpił tzw. przełom scjentystyczny (ok. 1866-

1876), kiedy to krytyka literacka próbowała wyostrzyć pojęcie „charakteru”, mocniej łącząc je  

z samą indywidualnością i psychologią bohatera, to jednak dalej pojęcie „typu” i „charakteru” 

                                                      
863 Okoń 1992, s. 52-108, 109-129. 
864 Por. Okoń 1992, s. 53-55. 
865 Okoń 1992, s. 54-55. 
866 Okoń 1992, s. 55. 
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było stosowane wymiennie, „bez odniesień do jakichkolwiek poetyk normatywnych 

określających precyzyjnie zakresy znaczeniowe tych pojęć, a wyraźny rozdział pomiędzy 

statycznie reprezentatywnym »typem« a indywidualnym »charakterem« nastąpiło dopiero  

w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku”867.  

Dodać także można, że wraz z wpływami Taine’a pojawiła się jeszcze inna kwestia, 

która zajmowała ówczesną krytykę oceniającą dane dzieło – na ile „cecha istotna” (jak nazywał 

ją francuski filozof) środowiska, rasy i momentu historycznego (czy też epoki) stawała się 

obecna (czy też skupiała się) w danym typie przedstawianym przez artystę868.  

Jak dalej zauważa Okoń, „w latach osiemdziesiątych pojęcie »typu« jako syntetycznej 

postaci reprezentatywnej dla określonych grup społeczno-etnicznych było już tak popularne, 

że odnajdujemy je w dziesiątkach recenzji i sprawozdań artystycznych. Rozważano 

prawdopodobieństwo »typu«, jego odpowiedniość wobec żyjących osób, stopień 

indywidualizacji i jednocześnie stopień uchwycenia ponadindywidualnej prawdy”869. 

Właśnie ten argument, czyli „ponadindywidualna prawda”, okazuje się najważniejszy. 

Kryterium, niejako „ponadczasowym”, był właśnie mimetyzm przechodzący „próbę 

prawdy”, czyli takie przedstawienie danego typu, żeby był interesujący, ale jednocześnie 

zgadzał się z ogólnie przyjętymi „prawdami” na temat danej grupy etnicznej870. Jak się 

przekonamy, będzie to kluczowe przy tworzeniu wizualnych stereotypów na temat Włochów. 

Co więcej, „»typy« i »charaktery« – pisze Okoń – rozpatrywane statystycznie wykazują 

stosunkowo niewielkie zróżnicowanie”871. Tak będzie również w przypadków naszych 

„włoskich typów”.  

Drugą ważną pracą jest cytowana już książka Marii Nitki, a zwłaszcza podrozdział 

Malowniczy lud rzymski872. Przypomnijmy, że w swojej pracy omówiła ona problem 

poszczególnych tematów związanych z malowaniem włoskiego ludu (portrety kobiet, sceny 

kilkupostaciowe, a szczególnie te z bohaterami w kostiumach ludowych). Zasadniczym 

problemem jest więc pewnego rodzaju przejście od postrzegania Włochów jako „pasterzy 

                                                      
867 Okoń 1992, s. 65. 
868 Okoń 1992, s. 63-65. 
869 Okoń 1992, s. 80. 
870 Zob. Okoń 1992, s. 59-60. 
871 Okoń 1992, s. 89. 
872 Nitka 2014, s. 354-374. 
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arkadyjskich” w stronę scen bardziej „realistycznych”, co dzieje się poprzez kilka konkretnych 

schematów ikonograficznych. Co ciekawe, badaczka zauważyła, że włoską tematykę 

rodzajową w pełni wprowadził do malarstwa polskiego dopiero na przełomie lat 40. i 50. XIX 

wieku Aleksander Stankiewicz”873. Warto zaznaczyć, że prace, które będę omawiał, choć 

powstały już po 1861 roku, w dużej mierze można odnieść właśnie do zarysowanego przez 

Nitkę układu tematycznego. W oparciu o jej ustalenia będzie także możliwe łączenie 

poszczególnych motywów z ogólnymi tendencjami w europejskim malarstwie tego czasu. 

Poza tym właściwie nie pojawiają się syntetyczne opracowania dotyczące włoskich 

typów i charakterów. Oczywiście przeróżne uwagi na temat poszczególnych obrazów są 

rozrzucone, co było widać zresztą na przykładzie Fałata, przy opisach tych prac  

w monografiach artystów, będę je więc cytował na bieżąco. Jak się jednak już teraz możemy 

domyślić, mając w pamięci właśnie twórcę Szkiców rzymskich, problem ten nie jest traktowany 

pierwszoplanowo – z reguły dany obraz jest odnotowywany, ale nie stanowi głównego 

materiału, za pomocą którego jest opisywana twórczość artysty. Prace zagraniczne, które  

w większości już sygnalizowałem w stanie badań, będę cytował je na bieżąco.  

 

Praczki w Wierzbnie lub na Anacapri 

W roku 1869 Zdzisław Suchodolski pokazał na wystawie w Warszawie kilka prac  

z włoskimi motywami, w tym Praczki z Anacapri lub Kobiety z Anacapri874. Na łamach 

krakowskiego „Kraju” z 31 grudnia tego roku znajdujemy taką opinię: „P. Suchodolski 

Zdzisław, syn nestora naszych malarzy, dał »Kobiety z Anacapri«. Artysta ten kształci się już 

od dawna, długo przebywał we Włoszech, pędzel jego jednak jest bardzo jałowy, a to co nam 

daje, nie świadczy wcale o postępie autora. »Kobiety z Anacapri« – obraz obszerny w płótno, 

ubogi jednak w pomyśle i niezbyt szczęśliwy w wykonaniu. Jest to niefortunnie i bez żadnego 

wdzięku przedstawiona czynność prania i wieszania bielizny przez kilka Włoszek, wcale nie 

                                                      
873 Nitka 2014, s. 362. 
874 Wiercińska 1969, s. 357. O samym malarzu wiemy niewiele – zasadniczo dysponujemy 

informacjami z Polskiego Słownika Biograficznego (zob. Laskownicka 2007-2008, s. 311-312), w którym 

czytamy, że Zdzisław Suchodolski (syn Januarego, też malarza), studiował m.in. w Düsseldorfie  

i Brukseli, zaś w latach 1863-1874 mieszkał we Włoszech (także na Capri), później w Niemczech  

(w Weimarze, gdzie był profesorem i w Monachium – zajmował się malowaniem polowań). Zasadniczo 

malował sceny rodzajowe i religijne. 
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pociągających. Koloryt obrazu i sposób traktowania przedmiotu pozostawia wiele do 

życzenia. 

O ileż wyżej stoi »Włoszka« p. Horowitza! Tu artyzm przemawia do serca całą swą 

potęgą. Studium to przedstawia uliczną koncertantkę, Włoszkę, opartą na swym muzycznym 

instrumencie, spod rąk zaś jej wygląda małpka, towarzyszka koncertowa. Urocza dziewczyna 

pogrążona jest w zamyśleniu... P. Horowitz maluje z upodobaniem postacie filozofujące 

bezwiednie. Bądź co bądź ta kreacja udała mu się zupełnie; prześliczna, marząca główka 

Włoszki ma tyle wdzięku i wyrazu, że nie podobna się nią nie zachwycić”875.  

Na łamach „Kłosów” pracę Suchodolskiego ocenił Edward Lubowski, pisząc również  

o innych obrazach z wystawy: „jest jeszcze (niestety!) duży obraz p. Zdzisława 

Suchodolskiego, pt. Kobiety w Agapuri [tak w oryginale – przyp. JZ], lubo te kobiety, mogłyby 

być tak samo w Wierzbnie lub Mokotowie. Byłoby wszystko jedno”876.  

Parę dni później na łamach „Gazety Polskiej” Lubowskiemu odpowiada Wojciech 

Gerson: „szczególnym zbiegiem okoliczności, do małej znajomości rzeczy sprawozdawcy, 

dołożyła się jeszcze niezręczność drukarza [chodzi o owe Agapuri – przyp. JZ], aby 

sponiewieranie dzieła sztuki godnego uwagi, uczynić tym zupełniejszym. P. [Lubowski] 

zdanie swoje, opatrzone nawiasowym niestety wzmocnionym wykrzyknikiem, wygłasza  

z taką niezachwianą pewnością, jak gdyby był tego przekonania, że sąd o dziełach sztuki może 

się opierać na widzimisię. Jest to pojęcie wskroś błędne”877. Dalej Gerson, w mocno 

polemicznym stylu, zarzuca wręcz Lubowskiemu nie tylko niekompetencję, ale i brak 

szacunku dla dzieła Suchodolskiego. Malarza, jak się zdaje, najbardziej chyba zabolało owe 

„niestety!”878. 

                                                      
875 Kronika warszawska 1869, s. 2. 
876 Lubowski 1869, s. 356.  

Edward Lubowski był literatem i publicystą, zajmował się także krytyką teatralną, 

współpracował z wieloma czasopismami („Kłosy”, „Bluszcz”, „Biblioteka Warszawska”, „Przyjaciel 

Dzieci”, „Wędrowiec”), zaś w latach 1879-1898 objął dział teatralny w „Tygodniku Illustrowanym”) 

(zob. Maciejewski 1973). Jak czytamy w jego biogramie w Polskim Słowniki Biograficznym, „Lubowski 

odgrywał ważną rolę w warszawskim życiu artystyczno-towarzyskim. Był zaprzyjaźniony z licznymi 

twórcami ze świata literackiego i teatralnego” (Maciejewski 1973, s. 78-79). Zob. też Polakowska 2001, 

tam wykaz sztuk teatralnych Lubowskiego. 
877 Gerson 1870a, s. 1. 
878 Wojciech Gerson: „tysiące lat istnienia sztuk, mnóstwo głów prawdziwie zdrowych  

i mocnych, a serc przejętych szlachetnym zamiłowaniem piękna, pracowało nad tym, aby sztukę  
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Następnie zapowiadając, że niebawem szczegółowo opisze obraz (jak i całą wystawę), 

Gerson ocenił dzieło Suchodolskiego w taki sposób: „dodam tylko pokrótce, że wszelki obraz 

ma się do swego tytułu jak dowodzenie matematyczne do twierdzenia; że zaś na obrazie 

[Suchodolskiego] znajdziemy skaliste, skwarem południowym opalone wzgórze na tle 

jaskrawego nieba, budowlę, w której spadkobierstwo stylu greckiego widoczne, i postacie 

pełne wdzięku, powagi ruchów i spokoju, czym się właśnie południowo-italska rasa ludzi 

odznacza, słowem: znamiona, jakie nam tytuł obrazu zapowiada; a to wszystko ozdobione 

prostotą pomysłu, jasnością wyrażenia zadania, kolorytem pięknym a rysunkiem 

poprawnym, przeto pracę tę za istotne dzieło sztuki uważać mamy obowiązek – i uszanować 

ją”879. 

Jak można się spodziewać, Edward Lubowski odpowiedział Gersonowi. W „Kłosach” 

ze stycznia 1870 roku czytamy tak: „[w roku] 1869 ery chrześcijańskiej, pod 52 stopniem 

szerokości geograficznej, na kontynencie europejskim, znajdują się przysięgli i biegli z urzędu,  

(p. Wojciech Gerson w nr. 3 »Gazety Polskiej« z r. b.) którzy nie pozwalają nikomu, 

niewtajemniczonemu w misteria eleuzyńskie sztuki malarskiej, rządzić się prostym choćby 

wrażeniem i uciekają się w obronie zagrożonej niby dziewiczości sztuki, do sążnistych 

frazesów, ubranych w efektowne godła: świętości sztuki, niepokalania stylu, kolorytu, 

perspektywy i tym podobnych imponujących wykrzykników, ale to niemniej pewna, że 

gdyby każdy zobaczywszy obraz, musiał zaraz chodzić do pana wójta z zapytaniem, czy go 

może wielbić lub potępić, to nikt nie chciałby obrazów malować, a tym mniej kupować”880.  

Dalej pisze Lubowski tak: „wspominając sprawozdawczo o obrazie  

p. Z. Suchodolskiego pt. »Praczki w Anacapri«, dalecy byliśmy od wydania krytyki w ścisłym 

znaczeniu tego słowa, a więc i od ściągnięcia na siebie uprzejmej napaści p. W. Gersona; nie 

mieliśmy pretensji zastanawiać się nad stylem greckim lub nad południowo-italską rasą, 

                                                      
z bezbronności nieusprawiedliwionych napaści krytyków wyprowadzić na stanowisko, jakie zajmować 

ma prawo w każdym społeczeństwie ucywilizowanym, a sądy o niej z niemowlęcych oswobodzić 

powijaków; zdawałoby się, że w roku 1869 ery chrześcijańskiej, pod 52 stopniem szerokości 

geograficznej na kontynencie europejskim, lekceważenie dzieła sztuki i publiczności czytającej nie 

powinno by znaleźć miejsca, zwłaszcza w piśmie, które się uważa za poważne; […] smutne też wrażenie 

uczynić musi na każdego prawdziwego miłośnika sztuki wykrzyknik [Lubowskiego] przyczepiony do 

obrazu p. Zdzisława Suchodolskiego” (Gerson 1870a, s. 1). 
879 Gerson 1870a, s. 1. 
880 Lubowski 1870, s. 32. 
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uczyniliśmy tylko skromniuchną uwagę, że kobiety piorące bieliznę nie mają żadnego takiego 

charakterystycznego znamienia, iżby dodatek »w Anacapri« objaśniał dostatecznie moment, 

jako przedmiot kompozycji”881. Zaś całą odpowiedź Lubowskiego kończy się w następujący 

sposób: „byłoby to smutną cechą ogólnego sztuk zamiłowania, gdyby z objawieniem swego 

zdania wstrzymywać się trzeba koniecznie, aż do ostatecznego wyroku p. W. Gersona, jako 

ustanowionego ad hoc recenzenta”882. 

Gerson nie odpisał nic (o ile się nie mylę), zaś później, na łamach „Gazety Polskiej”, 

zgodnie z obietnicą ocenił obraz Suchodolskiego w niezwykle obszernej recenzji, którą 

przytoczę niemalże w całości. 

Pisze Gerson: „nowy, bardzo zajmujący obraz pan Zdzisława Suchodolskiego nosi na 

sobie podpis włoski Anacapri lavandaie. Wyrazy te dosłownie znaczą »praczki anakaprejskie« 

pozwolę sobie jednak przetłumaczyć ten tytuł na Niewiasty w Anacapri piorące bieliznę. Zmiana 

ta wypada na pozór niekorzystnie, czyni bowiem tytuł długim; odpowiada jednak lepiej 

wrażeniu, jakie się z obrazu otrzymuje, niż pospolity wyraz praczki. Zdaje się, iż artysta 

przejęty delikatnym poczuciem estetycznym z tego powodu dał obrazowi włoski tytuł. 

Zaprawdę, ani praczki nie są pospolitymi, w naszym rozumieniu [tego] wyrazu, najemnicami; 

ani ich otoczenie powszednią pralnią. Rozlany tu jest pewien urok powabem barw i zarysów 

zjednywający wzrok i czucie patrzącego, a odrywający myśl od powszedniości zajęcia postaci 

tych, w sferę marzenia o kraju złotobarwnych pomarańcz, uroczego nieba i powabnych 

niewiast. Scena odbywa się pod jaskrawym niebem południowych Włoch; w odległości widać 

wzgórze skaliste o zeschłej trawie. Budowla tu przedstawiona leży na skraju miasta: jest 

skromna, uboga, odarta z ozdób, a mimo to nosi na sobie cechę powagi i prostoty linii, 

piętnujących styl starożytnych Greków, niegdyś osadników, a później panów południowej 

części Półwyspu Apenińskiego. Zza murów wygląda winna latorośl z jednej, pomarańcza  

z drugiej strony. Pośród tego otoczenia uwija się kilka kobiet zajętych praniem  

i rozwieszaniem ubiorów: prządka z drzwi domostwa wyszedłszy, pod światło przegląda 

nitkę, sprawdzając jej nierówności; kilka gołębi trzepoczących się w chłodzie na ziemi, 

dopełnia całości. 

                                                      
881 Lubowski 1870, s. 32. Autor dodawał też, że nie rościł sobie prawa do fachowej recenzji, bo 

od tego na łamach „Kłosów” jest ktoś inny.  
882 Lubowski 1870, s. 32. 
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Zapyta kto, co może być w tym tak pięknego? Otóż to coś podnosi ten prosty obraz 

życia potocznego do godności cichego poematu linii i barw, to jest estetyczne pojęcie 

przedmiotu, pochwycenie i odtworzenie powabu ruchów i wyrazu postaci, przelanie na 

płótno typowego oblicza kraju i jego budowli. Czyli spełnienie warunków stanowiących 

zadanie obrazu, mającego w poetyczny sposób przedstawić zarys z życia codziennego 

ludności Włoch południowych. 

Nam mieszkańcom północy, znającym bardziej z podań niż z naocznego sprawdzenia 

charakter i postać zewnętrzną tego starożytnego plemienia, w którego łonie wykołysana,  

a którego rękoma wypielęgnowana, została przed tysiącami lat idea piękna postaciowego, 

mogą się wydawać te nadobne, proste niewiasty, z takim wdziękiem wypełniające codzienną 

czynność swoją, niemal przesadnymi i nieprawdziwymi. Jednak tak nie jest. Wszyscy naoczni 

świadkowie i wszyscy artyści studiujący tamte okolice, zgadzają się pod tym względem, 

jednozgodnym chórem głosząc sławę wdzięków południowych niewiast. Na ich tedy 

powadze opierając się, musimy p. Zdzisławowi Suchodolskiemu przysądzić zasługę 

sprowadzenia pod nasze szare obłoczne niebo, drogiej nam strefy umiarkowanej, 

prawdziwego promienia słonecznego spod szczęśliwego nieboskłonu południowców.  

Układ pełen wdzięku, poprawność i czystość rysunku przy prostocie powabnych 

barw, odpowiadają w zupełności stylowemu pojęciu obrazu tego. Jedyny zarzut, jaki by 

wykonaniu uczynić można, są drobne usterki w narysowaniu dłoni, a mianowicie u ręki 

niewiasty zawijającej rękaw, i zbyt drobne zarysy okolicy oczów tak tej, jak i prządki. Nieco 

większa szerokość tych zarysów zdaje się być niezbędną przy tak poważnie i szeroko 

traktowanej całości”883. 

Przy okazji Gerson ocenił też Włoszkę Horowitza, piszą o niej, że jest to postać, „smętnie 

zadumana nad losem swoim, zwraca uwagę patrzących pięknością zarysów twarzy i rąk; 

biedna ta śpiewaczka uliczna, przebiegająca świat, starając się rozweselić go swoim ubogim 

instrumentem muzycznym i skokami małpki; zamyśliła się nad smutnym swym losem, 

oparłszy głowę schyloną na, złożonych jakby do cichej modlitwy, dłoniach”884. 

Następnie w „Kłosach” pojawia się zapowiadana przez Lubowskiego recenzja 

zawodowego krytyka, którym jest malarz, Aleksander Lesser. Pisze on tak: „w ostatnim 

                                                      
883 Gerson 1870b, s. 2. 
884 Gerson 1870b, s. 2. 
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sprawozdaniu naszym wyrzekliśmy, że rzadko u nas napotykamy samoistne utwory, które 

wskazują osobisty pogląd na sztukę. Do tych wyjątkowych utworów, z przyjemnością zaliczyć 

możemy obraz p. Zdzisława Suchodolskiego, z Włoch przysłany, znajdujący się obecnie na 

wystawie naszej. […] Artysta obrał drogę daleko pewniejszą, mniej zapatrując się na innych, 

lecz wprost na przyrodę tak piękną, jaką tylko w południowych Włoszech znaleźć można. 

Pod gorejącym niebem Italii, w okolicy skalistej, gdzie jednak pomarańcze, figi  

i migdały dojrzewają, przy szczątkach zabudowań, w pobliżu Herkulanum będących, 

widzimy: »Kobiety w Anacapri« przy codziennych zatrudnieniach: jedne piorą bieliznę, 

drugie przędzą, a przy nich gołąbki się bawią. Otóż temat, który p. Suchodolski przedstawił, 

chociaż to tylko scena z potocznego życia wzięta, w tak poetyczny sposób i w tak estetycznych 

formach została przedstawioną, że wahamy się obraz ten do rodzajowego stylu malarstwa 

policzyć, który nieraz, 

uganiając się za zbytnią prawdą, pospolitością się posługuje. Udało się artyście  

z wielką prawdą oddać oświecenie słońca w całym obrazie, nadto uwydatnić piękne formy  

i ruchy wrodzone tamtejszym kobietom; między tymi odznacza się wdziękiem wspinająca się 

na palcach i praniem zajęta kobieta, i druga zawieszająca bieliznę, inne również poprawnie są 

narysowane, u niektórych tylko zwieszone ramiona są za ciężkie, a ręce młodej dziewczyny, 

która wodę przynosi, nie dość wyraźnie narysowane. Wszystkie inne szczegóły obrazu 

starannie są oddane, jako to: błękitne niebo, spalone łąki, mury starożytne, niemniej też 

wystudiowane są wszystkie draperie.  

Wskazawszy tu główne zalety tego obrazu, wyznać musimy, że choć tu artysta wielkiej 

twórczości nie rozwinął, a nawet układ figur nieco przypomina styl bas-reliewów [czyli 

płaskorzeźb – przyp. JZ], udało mu się małymi środkami wielkie wrażenie wywołać, gdyż 

doskonale uwydatnił szczęśliwy spokój, pod pięknem włoskiem niebem”885. 

Na tym jednak nie koniec. „Kraj” w czerwcu publikuje opinię o kolejnym obrazie 

Suchodolskiego. Czytamy w niej, że „o nowym płodzie pędzla Zdzisława Suchodolskiego 

(syna), zatytułowanym »Positana« nie możemy przychylnie się wyrazić jak o poprzedniej 

pracy tego artysty, tj. o »Kobietach z Anacapri«. Analogia między oboma tymi obrazkami 

wielka – wady też mają te same. I tu uderza taż sama rażąca nagość widoku i brak życia. 

                                                      
885 Lesser 1870, s. 104. 
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Wyobraźcie sobie kawał wcale niepoetycznego muru, na tle jego jedną lub parę 

stereotypowych Włoszek, a obok tego na ziemi gołębie lub króliki, a będziecie mieli temat 

obrazów p. Suchodolskiego. Autor widocznie obrachował, aby prostotą swych utworów 

uczynić niepoślednie wrażenie na widzu – przeciwny jednak zupełnie wywołuje nią skutek.  

O pracach pana S. najsprzeczniejsze wydawane tu są wyroki: jedni bezwzględnie 

potępiają, inni wysoko wynoszą... i po większej części ze wszystkim u nas tak postępuje 

krytyka, czyniąc zależnym zdanie swoje od rozmaitych względów i widoków osobistych”886. 

Dlaczego tyle miejsca poświęcam sporowi polskich krytyków i malarzy na temat 

jednego obrazu? W dodatku po co zajmować się dyskusją, która wybuchła raczej ze względu 

na użyte formuły retoryczne, niż samą wartość dzieła, a być może, jak sugeruje ostatni 

recenzent, ze względu na osobiste sympatie lub antypatie? Otóż przy okazji tej wymiany zdań 

jej uczestnicy dosyć dokładnie przyjrzeli się obrazowi, jakich wówczas było wiele, oraz 

zastosowali mnóstwo argumentów, dzięki czemu w tekstach tych wybrzmiały niemalże 

wszystkie klisze oraz oczekiwania, jakie formułowano wówczas (przyjmijmy, że bardziej  

w latach 1860-1875 niż później) wobec obrazów przedstawiających włoskie typy887.  

Tak naprawdę istotą tego sporu jest to, na ile scena ściśle rodzajowa, ale będąca 

obserwacją włoskiego życia toczącego się pośród antycznych ruin, jest czymś więcej niż tylko 

sceną rodzajową. Gerson wychodzi z bardzo prostego założenia, choć ubranego w świetnie 

przygotowaną argumentację, że nie oglądamy czynności zwykłych ludzi, ale przenosimy się 

wręcz do świata antycznego, gdyż Włosi zachowują z nim ciągłość. Jego zdaniem środki 

malarskie użyte przez Suchodolskiego (wybranie motywów i scenerii, do tego odpowiedni 

                                                      
886 Kronika warszawska 1870, s. 1 
887 O samej krytyce artystycznej tamtego okresu pisali przede wszystkim: Malinowski 1987  

i Okoń 1992. 

Poglądy Gersona jako krytyka tak opisywała Maria Olszaniecka: „koncepcję sztuki 

wyprowadzał z roli, jaką jej wyznaczył i której spełnienie uważał za bezwzględną konieczność. Istotę 

wszelkiej sztuki upatrywał w jej walorach duchowych, od wzniosłości zatem wyrażanej idei uzależniał 

wartość dzieła, jego zaś formę artystyczną traktował jako funkcję ekspresji treści i tym mierzył jej 

doskonałość” (Olszaniecka 1978, s. 30). Dalej pisze badaczka, że „w toczonej wówczas dyskusji nad 

węzłowym problemem epoki o znaczeniu tematu dla wartości dzieła, Gerson stał zdecydowanie na 

stanowisku bezwzględnej wartości »duchowej strony obrazów« i nie opuszczał go, nawet wówczas, 

kiedy najbardziej zawzięci przeciwnicy podstawowej tezy realistów o równorzędności wszystkich 

tematów i ich hasła: nie jest ważne co, ale jak jest namalowane, wycofywali się na bardziej 

kompromisowe pozycje” (Olszaniecka 1978, s. 30).  

Sam problem „przełomu naturalistycznego”, czy też kształtowania się pojęć związanych  

z realizmem w sztuce, będę omawiał później – przy okazji Gry w mora Gierymskiego. 
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kolor i rysunek) okazały się wystarczające – pisze wszak o „poemacie”. Stwierdza wprost: 

„spełnienie warunków stanowiących zadanie obrazu, mającego w poetyczny sposób 

przedstawić zarys z życia codziennego ludności Włoch południowych”. 

 Ogląd tej pracy miał wywołać w widzu określone skojarzenia, przenosić go na 

południe Włoch, zaś kluczowe jest tutaj pojęcie „włoskiego typu”. Jak już pisaliśmy wyżej,  

w przypadku tych postaci mamy do czynienia ze „zwykłymi” wizerunkami postaci z ludu, 

ale jednocześnie są oni – poprzez swoją „rasę” oraz „środowisko”, żeby posłużyć się 

terminologią Taine’a – wyjątkowi czy też idealizowani. Włoskie niebo i słońce, a także 

antyczne ruiny, powodują, że nie patrzymy na te kobiety jak na zwyczajne praczki, ale jak na 

kogoś zupełnie innego, właśnie przez pryzmat „rasy” czy „środowiska”. Taki był sens krytyki 

Gersona, ale i Lessera, w dużej mierze bazującej nie tyle na stereotypach, co projekcjach 

związanych z tym, jak „powinni” być postrzegani Włosi.  

Tak pisał o typie, jako narzędziu krytyki, Waldemar Okoń: „najczęściej »typ«  

i »charakter«, jako kryteria oceny konkretnych prac, były jedną z form osadzenia wypowiedzi 

krytyka w powszechnie zrozumiałym systemie wartościowania dzieła sztuki”888. Zatem 

Gerson, ale i Lesser, pisząc o „włoskim typie”, uruchamiali cały zestaw skojarzeń, który 

„musiał” pojawić się w głowach czytelników i czytelniczek „Gazety Polskiej” czy „Kłosów”, 

jak i osób oglądających obraz Suchodolskiego. Jednocześnie, zdaniem recenzenta z „Kraju”, 

były one źle przedstawione, gdyż owe „stereotypowe Włoszki” pojawiają się jako zarzut. 

Możemy przypuszczać, że Lubowski (ale i krytyk z krakowskiego „Kraju”) domyślał 

się takiego możliwego kodowania sensu sceny, ale uznał, że Suchodolski nie umiał go 

przedstawić, czy też zrobił to nieudolnie. Innymi słowy, obraz ten był „nieprawdziwy”, bo nie 

oddał właściwie „prawdy” na temat Włochów, a dokładnie ich typu. Dlaczego? 

Przypomnijmy zdanie Lubowskiego – „kobiety [te] nie mają żadnego takiego 

charakterystycznego znamienia”. Nie posiadają więc cechy dystynktywnej, która 

odróżniałaby jej od praczek z Wierzbna (lub Mokotowa). Innymi słowy, ich czynności nie są 

„typowe” dla Włochów. Pisząc, że kobiety te mogłyby być z Wierzbna lub Mokotowa, 

Lubowski właściwie stwierdza, że nie są to żadne „włoskie typy”, tylko nieudana scena 

rodzajowa z Mazowsza, która została „ubrana” w śródziemnomorski sztafaż, a więc 

                                                      
888 Okoń 1992, s. 78. 
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„kłamliwa”. Dlatego też Lubowski „zdegradował” ten obraz – skoro Suchodolski 

nieumiejętnie przedstawił włoskie typy (ale i scenerię), to dzieło to „nie ma prawa” być 

uznawane za „włoskie”, musi zostać „zdemaskowane”.  

Fakt, że Gerson musi sugerować zmianę tytułu tytuł tej pracy i wyjaśniać jej sens, 

świadczy, że Lubowski mógł mieć rację. Środki malarskie okazywały się tutaj 

niewystarczające, więc Gerson dosyć obszernie tłumaczy, jak „należy” postrzegać ten obraz. 

Lubowski zaś sprytnie zauważa, że nie rościł sobie prawa do oceny tego, jak przedstawiono 

„południowo-italską rasę”, ale że nie mają „charakterystycznych znamion”, żeby o tym 

mówić. Zatem – nie można zajmować się tymi wszystkimi wielkimi kwestiami, skoro 

Suchodolski „nawet” nie przedstawił w „odpowiedni” sposób włoskich typów. 

Pokazuje to także, że owa typiczność zależała, posłużmy się terminologią Romana 

Ingardena, od określonej „konkretyzacji” tego dzieła, co oczywiście działo się w procesie jego 

oglądu889. Służyła temu także krytyka artystyczna, sugerując, czy też rozstrzygając, co znajduje 

się na obrazie – wizja pielęgnowania cech starożytnych czy praczki z Wierzbna. Zatem to  

w układzie „widz – obraz – ale i krytyk” rodził się sens dzieła, który rozstrzygał o tym, co tak 

naprawdę on przedstawia.  

Oczywiście, w tym miejscu możemy zapytać, na ile Lubowski, Gerson i Lesser o tym 

wszystkim myśleli? Być może rzeczy, o których tu piszę, były częścią ich recenzenckiego fachu 

oraz wyrobionych poglądów, więc nie musieli dokonywać nad nimi aż tak skomplikowanych 

refleksji. Oznaczałby to, że pewne opinie i skojarzenia na temat Włoch, jak np. emanacja 

antyczności we włoskich postaciach, były wręcz powszechnie.  

Pojawia się tutaj jeszcze inny wątek, który warto podkreślić, czyli poglądy Taine’a. 

Okazuje się, że problem „rasy” i „środowiska” (wraz z klimatem) są kluczowe dla opisu tych 

włoskich postaci. Moment historyczny, czy też epoka, raczej się nie pojawia, ale właśnie włoski 

charakter, a także pochodzenie tych postaci, stanowią główny przedmiot sporu. Jak 

pamiętamy, Gerson uważa, że należą oni do „rasy italiskiej”, zaś Lubowski – że nie. Gerson 

zwraca uwagę, że obraz ten, właśnie dzięki środkom malarskim, przenosi dla polskiej 

                                                      
889 Nie miejsce tu na streszczanie tej klasycznej już teorii literackiej – w sposób syntetyczny  

i przystępny pisał o niej np. Michał Paweł Markowski w Teoriach literatury XX wieku, tam także wybór 

literatury na ten temat (zob. Markowski 2007, s. 79-109, zwłaszcza s. 94-95) 
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publiczności „ideał” starożytności, znany od dawna i pielęgnowany przez Włochów. 

Podobnie sądzi Lesser. Lubowski – raczej nie. 

Owa „poetyzacja”, która ma zmieniać postrzeganie całego obrazu wynika właśnie  

z przyjęcia, że postaci na obrazie przejawiają te cechy. Co więcej, sama „poetyzacja” jest także 

kluczowa dla przedstawiania innych elementów. Jak czytaliśmy u recenzenta „Kraju”, 

kawałek muru był „niepoetyczny”, czyli nieodpowiednio przedstawiony, co stanowiło zarzut 

względem obrazu. W tym miejscu możemy jednak, wychodząc nieco poza same teksty, 

odwrócić to pytanie i zapytać, czy Włosi są poetyczni i „starożytni” nawet w codziennych 

sprawach. Był to niezwykle ważny element ich typizacji, o czym pisała już Katarzyna 

Paradowska, zaznaczając, że ówcześni autorzy tekstów publikowanych na łamach „Kłosów” 

byli wręcz rozczarowani tym, że Włosi nie wyglądają i nie zachowują się jak starożytni 

Rzymianie. Podobnie było w przypadku Taine’a – on również stosuje swoje historyczne 

projekcje i oczekiwania w ocenie napotykanych postaci. Ta kwestia łączyła się tutaj także  

z sygnalizowanym już problemem „klasycznej ziemi”, o czym pisałem przy okazji Fałata  

w Rzymie. Jak zaś pamiętamy z opracowania Golo Maurera, Włochy pojmowane były jako 

substytut, czy też pars pro toto, całej starożytności, także tej greckiej, a więc stąd takie 

„nobilitujące”, ale i krytyczne nastawienie do tych postaci (w zależności od opinii krytyka). 

Oczywiście, co sugerował recenzent „Kraju” z czerwca 1870 roku, cała dyskusja być 

może była w dużej mierze motywowana zapatrywaniami towarzyskimi, ale nie zmienia to 

faktu, że przy okazji można było sporo się dowiedzieć na temat postrzegania Włochów  

w tamtym czasie. Co jest ważne, wprost pisano, że obraz był „nieszczególny”, więc pomimo 

przychylnych uwag Gersona możemy założyć, że nie był arcydziełem. Jest to właśnie ciekawe, 

bo możemy go uznać za „typowy obraz na temat włoskich typów”. 

Samo Capri i Anacapri było znane, opisywane i często ilustrowane (il. 137). Warto tutaj 

przytoczyć fragment tekstu Stefana Popowskiego pt. Capri, który ukazał się w „Tygodniku 

Illustrowanym”890. Tak pisał Popowski, także malarz, trzydzieści lat po sporze pomiędzy 

Gersonem a Lubowskim:  

                                                      
890 Popowski 1900. Tekst ten został opublikowany ilustracjami Józefa Rapackiego. Wspomina 

też o nim Biernacka 2004, s. 163. Wcześniej Capri opisywał np.: Józef Kremer w „Bluszczu” w 1868 roku 

(zob. Sokołowska 2016, s. 503), a następnie Kraszewski (Kraszewski 1874, s. 210-219). 
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„Czytelniku! Ani w Anacapri, ani na całym obszarze wyspy, nie znajdziesz muzeów, 

gdziebyś mógł rozkoszować się pięknem starożytnej sztuki Fidiasza, Praksytelesa, 

Buonarottiego, Donatella, ale poszukaj uważnie w tym różnobarwnym tłumie Kapryjczyków, 

którzy po rynku się snują, a znajdziesz żywe wzory ludzkiego piękna.  

Popatrz na tego barkajuola w czerwonym berecie rybackim: zobacz jaką wyniosłą, 

smukłą i silną ma pierś pod wyciętym u szyi trykotem; porównaj sklepienie jego czoła, 

architekturę głowy, wytworność rzeźbionych rysów, z twarzami, któreś oglądał w muzeach. 

Czyż to nie twarz Antionousa, choć krótki, klinowaty zarost, znajduje się w pewnym 

nieładzie? Nawet kolor skóry sprawia wrażenie posągu, bo błyszczy spalona wiatrem 

morskim, jak szczery ciemnozłoty brąz. 

A ta wysmukła dziewczyna z miedzianym dzbanem na głowie, wracająca po stopniach 

od źródła? Nie jest piękną, lecz za to co za szlachetna linia budowy ciała od ramion aż do 

kostek. Wysoki biust, skradziony żywcem Wenerze z Milo, a drobne ręce i stopy tej knidyjskiej 

z Kapitolu. Jest to rasa uszlachetniona przez samą przyrodę. Szczególnie widocznym jest to 

na małych dzieciach o wielkich czarnych zamyślonych oczach, sfalowanych włosach i rysach 

tak delikatnych, jak twarze aniołków Rafaelowskich na obrazie Madonny Sykstyńskiej. 

Wyraźne ślady niezatartej jeszcze rasy dawnych Greków, którzy tu byli osadnikami, 

pozbawiają rysy ich wyrazu orlej dzikości, cechującego twarze Włochów północnych”891. 

Oczywiście, można się tutaj zastanawiać, na ile przez Popowskiego nie przemawiała 

skłonność do młodopolskiej emfazy, oraz zapytać, czy mieszkańcy Capro nie byli, nawet na 

tle pozostałych Włochów, wyjątkiem, a więc czy taki opis można brać do końca na poważnie 

i uznawać za reprezentatywny. Myślę, że – nawet jeśli częściowo przyjmiemy za zasadne te 

uwagi – nie zmienia to faktu, że tekst ten, podobnie jak już cytowane, pokazuje, jakie były 

projekcie i oczekiwania względem włoskich typów, czy to w 1870 czy 1900 roku, a także, jak 

trwałe było to sądy.  

Co ciekawe, Popowski ocenia mieszkańców Capri również przez pryzmat 

współczesności, co pokazuje, że nie zatrzymuje się tylko na obiegowych opiniach, ale stara się 

dostrzec w nich prawdziwe cechy. Pisze o nich: „są przy tym weseli, pracowici, inteligentni  

i uprzejmi, a jednak mimo to pospolity »inteligent« dzisiejszy, gapiący się w zachwycie  

                                                      
891 Popowski 1900, s. 608. 
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w czasie podróży po Włoszech na lada okruch wykopanej rzeźby, często podejrzanej wartości, 

w tych ludziach umie dojrzeć tylko brud, nędzę, lenistwo i chciwość, jak gdyby pożądliwość 

na pieniądz była wyłączną wadą tych biedaków, gnębionych przez podatki i ogólny upadek 

finansowy kraju! 

Wyrobiono im opinię próżniaków, a jednak jest to rasa bardzo ruchliwa i pracowita; 

mają przy tym wrodzoną inteligencję, gust i pomysłowość”892.  

Co ciekawe, pomimo tych opisów nie dysponujemy właściwie pracami 

przedstawiającymi Włochów z Capri lub Anacapri. Do praczek mogą być podobne postaci  

z obrazu Samuela Hirszenberga pt. Praczki z Anticoli reprodukowanego w „Tygodniku 

Illustrowanym” w 1902 roku (il. 138). Praca ta była zresztą częścią bogatego malarskiego 

plonu, jaki artysta przywiózł ze swojej podróży do Włoch i pokazał wówczas w Salonie 

Krywulta893.  

Wróćmy jednak jeszcze do sporu pomiędzy Gersonem a Lubowskim. Pokazuje on też, 

jak w praktyce obrazy o włoskiej tematyce funkcjonowały w polskiej ikonosferze. Czym 

innym jest bowiem ogólna dyskusja na temat typów włoskich, pewne założenia teoretyczne, 

a czym innym opinie wygłoszone przy okazji konkretnego dzieła, jak w tym wypadku Praczek 

z Anacpari Suchodolskiego. Niejako „praktycznie” przekonaliśmy się o tym, jak idee 

Potockiego lub Taine’a były żywe. Okazuje się, że jest to jednak nieco bardziej skomplikowane. 

Z przytoczonej dyskusji wynika też, że nawet szeroko rozpowszechnione włoskie typy,  

w zależności od zapatrywań krytyka, mogły wywoływać zupełnie inne opinie. A może wręcz 

przeciwnie – skoro były rozpowszechnione, to prosto było je oceniać? 

Dyskusja ta pokazuje też, jak bardzo dzisiaj jesteśmy oddaleni, pomimo naszych 

kompetencji kulturowych, od „odpowiedniego” postrzegania tego typu obrazów 

pochodzących z XIX wieku bez tekstów ówczesnych krytyków, zwłaszcza w przypadku dzieł 

przeciętnych. Co możemy bowiem powiedzieć o kolejnych „Włoszkach” poza tym, że to 

studium, że są malownicze, czy też mniej lub bardziej poprawne pod względem rysunku czy 

kompozycji? Tak na dobrą sprawę trudno nawet wskazać kryteria, jakimi mielibyśmy się 

                                                      
892 Popowski 1900, s. 608. 
893 O Samuelu Hirszenbergu i jego włoskich wyjazdach oraz pokazywanych później pracach – 

Gadowska 2017.  
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kierować przy ich ocenie. Czy patrząc na obraz, potrafilibyśmy powiedzieć, czy dana 

„Włoszka” jest poetyczna, wiernie oddana etc.? 

Pytanie zaś, co się stało z samym obrazem Suchodolskiego? O ile się nie mylę, nie był 

reprodukowany w ówczesnej prasie, nie udało się też go znaleźć w zbiorach muzealnych. Jak 

zaś czytamy w „Kaliszaninie” ze stycznia 1871 roku: „na losowaniu […] w Towarzystwie 

Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie wygrały następujące numery: […] »Praczki  

w Anacapri« [obraz] olejny, Suchodolskiego, nr 574, Dr Hindemith”894. Dalszy los obrazu nie 

jest znany. Nie wiemy, czy spodobał się dr. Hindemithowi i komu przyznałby on rację  

w sporze pomiędzy Gersonem a Lubowskim – a szkoda.  

 

Włoski archetyp i włoska klisza 

Jak czytaliśmy wcześniej, Lesser pisał o podobieństwach pracy Suchodolskiego do 

niektórych ówczesnych twórców: „sposób malowania tu użyty, zbliża się cokolwiek do prac 

artystów francuskich, zwłaszcza do Hamona, co się zaś tyczy upoetyzowania scen z życia ludu 

włoskiego, inni już w tym względzie przodowali, na czele których stanął Leopold-Robert, 

głębokim uczuciem obdarzony artysta”895. 

Warto zauważyć tego drugiego malarza, szczególnie ważnego dla popularyzacji 

określonej konwencji przedstawiania włoskich postaci. Tak pisał o nim Maria Nitka: 

„przedstawienia idyllicznego wiejskiego życia mieszkańców Kampanii, dla których praca była 

radością, należały do klasyki gatunku rodzajowego w jego włoskiej wersji, by wspomnieć 

słynny Powrót żeńców z Bagien Pontyjskich Léopolda Roberta, zaprezentowany z ogromnym 

sukcesem na paryskim Salonie 1831 roku”896 (il. 139). 

Co więcej, rolę Roberta i jego dzieła w kształtowaniu włoskich typów zauważał 

Henryk Struve przy okazji gorącej dyskusji o obrazie Gra w mora Aleksandra Gierymskiego  

(o czym za chwilę): „od czasu gdy znakomity szwajcarski malarz Léopold Robert (ur. 1795 – 

zm. 1835) zwrócił uwagę świata artystycznego na prawdziwą piękność typów ludowych 

włoskich, Włochy, można powiedzieć, stały się jedną olbrzymią salą żywych modeli dla 

                                                      
894 Wiadomości miejscowe i okoliczne 1871, s. 1 
895 Lesser 1870, s. 104. 
896 Nitka 2014, s. 361. Obraz ten funkcjonuje czasami pod innym tytułem, czyli Postój lub 

Odpoczynek żeńców z Bagien Pontyjskich. 
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wszystkich prawie artystów. Któż też mógł stanąć przed licznymi postaciami Roberta, 

przedstawiającymi życie ludowe Włochów: kto mógł szczególnie patrzeć na jego znakomitych 

Żniwiarzy, znajdujących się w galerii Raczyńskiego w Berlinie, a nie być przejętym klasyczną 

pięknością typów italskich; nie przekonać się, że pod włoskiem niebem artysta najlepiej 

studiować może nie tylko harmonią i wspaniałość barw przyrody, lecz i szlachetność,  

i skończoność form ludzkich?”897. 

Obraz ten był swoistym manifestem – nie tylko wprowadził określone włoskie typy 

jako nowe motywy do malarstwa, ale na swój sposób ufundował związaną z nimi aksjologię, 

choćby tylko podkreślającym szlachetność Włochów, która jest warta obserwowania  

i malowania. Spójrzmy zatem na ten obraz jako na „macierz” wszystkich włoskich typów,  

a także związanych z nimi skojarzeń. Po lewej stronie obrazu mamy kobiety w stroju typowym 

dla ciociari, czyli we wzorzystych i kolorowych sukienkach nałożonych na białe bluzki (lub 

halki), do tego charakterystycznie zgięte chusty na głowie oraz tradycyjne sandały, od których 

pochodzi właśnie sama nazwa „ciociaria”. Kolejna postać żeńska, stojąca na wozie, trzyma na 

rękach dziecko. Typy męskie to bohaterowie w białych koszulach i kapeluszach z wąskim 

rondem. Jeden z nich gra na zampogna, czyli instrumencie muzycznym w typie dud. Wszyscy 

oni pochodzili z Kampanii Rzymskiej, czyli rejonów pomiędzy Rzymem a Neapolem.  

Mamy więc właściwie cztery typy, które będą się powtarzać. Dziewczyna w stroju 

ciociari – odwołująca się do poczucia ludowości poprzez regionalny kostium oraz piękną 

fizjonomię („piękność”). Kobieta w takim samym kostiumie, ale z dzieckiem – pokazująca 

Włoszki jako matki („matka”). Mężczyzna w kapeluszu i koszuli – typ męski („mężczyzna”). 

Muzyk – mający kojarzyć się z muzycznością ludu włoskiego („pifferaro”)898. Choć „pifferaro” 

to mężczyzna grający na piszczałce („piffero”), to jednak w języku polskim stał się określeniem 

wędrownego włoskiego muzyka, zwłaszcza dudziarza (czy też kobziarza)899. Niektóre z tych 

postaci widzieliśmy już w Szkicach rzymskich Fałata („piękność” czy „mężczyzna”), wspominał 

też o nich Taine.  

                                                      
897 Struve 1875 
898 Wybór zdjęć i wizerunków tych postaci wskazują oczywiście także badacze zagraniczni. Zob. 

zwłaszcza Pohlmann 2009a, ale także Zimmermann 2009, Bella Italia 2012 i Wrigley 2013. 
899 Trudno powiedzieć, jak przebiegał mechanizm takiego przesunięcia semantycznego. 

Wiadomo, że już w przywoływanym przez Nitkę tekście z „Czasu” z 1854 roku wędrownych kobziarzy 

(czy też szerzej – muzyków) nazywa się właśnie pifferari (zob. Nitka 2014, s. 364). 
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Gdybyśmy teraz chcieli spojrzeć na nasz materiał badawczy, to okaże się, że znakomita 

większość Włochów w strojach ludowych to zasadniczo wariacje na temat tych czterech 

powyższych typów. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy malarze wzorowali się zawsze na 

dziele Roberta. Chodzi raczej o to, że było ono pewnego rodzaju katalizatorem określonych 

zapatrywań artystycznych, które ze względu na istniejące już na temat Włochów stereotypy, 

trafiły na podatny grunt, a następnie były powielane, mniej lub bardziej świadomie. Pisze  

o tym wprost Struve – to dzięki Robertowi Włochy „stały się salą żywych modeli niemalże dla 

wszystkich malarzy”.  

Również polskie obrazy z włoskimi typami są więc za każdym razem mniej lub 

bardziej przetworzeniem tych wzorców. Co jednak ciekawe, z biegiem czasu można zauważyć 

coraz większą swobodę w przedstawianiu kostiumów, zwłaszcza kobiecych. Poszczególne 

elementy ludowych strojów są traktowane wymiennie, czasami bez większego zrozumienia 

ich genezy. Dla wielu artystów nie miało to większego znaczenia, gdyż ostatecznie chodziło  

o pokazanie pewnego rodzaju malowniczości. 

Spójrzmy np. dwie prace Karola Millera pt. Włoch i Włoszka (il. 140-141), które są 

właśnie taką swobodną interpretacją strojów ludowych. Warto zauważyć miejsce i czas 

publikacji – czasopismo „Ziarno”, numer z 1910 roku. Jak wiemy, Miller swoją przygodę  

z malowaniem włoskich postaci zaczął dosyć wcześnie – już w 1861 roku wyjechał do Rzymu 

na trzyletnie stypendium, a po powrocie do Polski jeszcze kilkakrotnie wyjeżdżał do Italii900. 

Zapewne znał więc dość dobrze szczegóły włoskich kostiumów, a w latach 60. XIX wieku  

– a więc gdy przebywał we Włoszech najdłużej – były one zasadniczo przedstawiane przez 

artystów wierniej. Miller natomiast i tak widocznie je upraszczał w swoich pracach, traktując 

włoskie stroju po prostu „malowniczo”.  

O podobnym obrazie Millera tak pisano w „Tygodniku Mód i Powieści” w 1875 roku: 

„Kobieta z tamburynem pędzla K. Millera spoczęła sobie na kamiennej ławie, po za nią ściana 

muru; w dali, na tle błękitu, biała wieża kościelna. Ubiór, jak zwykle, malowniczy. Oparła 

prawie ramię o brzeg tamburyna, gdy lewa ręka dotknęła go z lekka. Jestże to chwila 

przestanku czy oczekiwania? W jej uśmiechu jest więcej smutku niż wesela. Ręce oddane 

nadzwyczaj starannie; układ ich wdzięczny i naturalny”901. Co znamienne, nie tylko 

                                                      
900 Biernacka 1993, s. 562. 
901 Obrazy na Wystawie 1875, s. 451. 
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zauważono, że „ubiór, jak zwykle, malowniczy”, ale dostrzeżono raczej zadumę niż radość na 

twarzy kobiety.  

Warto również odnotować inną pracę tego artysty – Rzymiankę z dzieckiem (il. 142), 

która została opublikowana w 1867 roku w „Tygodniku Illustrowanym”, ale również  

w „Kłosach” (pod tytułem Wieśniaczka rzymska)902. Zwróciłbym tutaj uwagę nie tylko na strój 

kobiety, lecz także na to, że zgodnie z wyżej przedstawioną klasyfikacją jest to typ „matki”.  

W spojrzeniu bohaterki widać czułość i troskę związaną z macierzyństwem. 

Przywołanie przykładów z twórczości Millera wydaje się szczególnie ważne, 

ponieważ artysta ten regularnie pokazywał swoje obrazy na wystawach – a czasami były to 

znaczne ilości, np. w roku 1891, podczas wystawy indywidualnej w TZSP w Warszawie, 

zaprezentowano aż 65 akwarel o włoskiej tematyce903. Co więcej, prace Millera były w obiegu 

bardzo długo, blisko 50 lat, co świadczy o jego roli w kształtowaniu wizerunków Włochów  

w polskiej ikonosferze904. 

W kontekście odtwarzania ludowych strojów warto również dodać, że w ówczesnych 

Włoszech można było kupić coś w rodzaju fotograficznego tableau przedstawiającego 

kilkanaście możliwych póz oraz kostiumów noszonych przez włoskie modelki. Zestawienie 

to miało służyć za wzornik malarzom, którym brakowało większej znajomości 

poszczególnych elementów stroju ciociari (il. 143)905. Nie twierdzę, że Miller korzystał akurat 

z takich źródeł, ale wskazuję raczej powszechność tych wzorców, a także ich szeroki obieg. 

Równocześnie trzeba jeszcze raz podkreślić, że zastosowanie włoskiego kostiumu miało 

przede wszystkim budzić skojarzenia z malowniczością, ludowością, a więc zazwyczaj nie 

wymagało ikonograficznej skrupulatności. Byłby to więc pierwszy charakterystyczny wątek – 

dopełniający wymienione powyżej cztery włoskie typy, powielane przez artystów. Określmy 

go zatem „malowniczy Włosi”. 

Drugim wątkiem jest stereotyp Włocha lub Włoszki jako postaci namiętnej, ale skłonnej 

do popadania w zadumę. Pogląd taki można wywieść choćby z cytowanego fragmentu 

                                                      
902 Grajewski 1972, s. 182. 
903 Wiercińska 1969, s. 235. 
904 Opublikowanie prac w „Ziarnie” mogło mieć związek z kolejną wystawą artysty, w 1910 

roku, ale i tak pokazuje to uczestnictwo Millera w obiegu artystycznym (zob. Wiercińska 1969, s. 235). 
905 Zob. Bella Italia 2012, s. 118. Zdjęcia te były wykonane ok. 1865 roku przez Stefano Laisa oraz 

Antonio Mariannecciego.  
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Taine’a, gdy pisał o istocie „stworzonej do wzniecania miłości i do mówienia doskonale  

o miłości”. Skłonność do zadumy miała także Pepita z Pod włoskim niebem Kraszewskiego, 

będąca w powieści wręcz ucieleśnieniem rzymianki. W przypadku takich ilustracji postaci nie 

muszą nawet nosić strojów ludowych, gdyż ważniejsze jest skojarzenie z ich wrażliwością, 

ową poetycznością (o której pisał Gerson), czy też stanem ducha906. 

Przykładem są tutaj dwie prace Wojciecha Kossaka opublikowane w „Tygodniku 

Illustrowanym”, których bohaterkami są mieszkanki wyspy Chioggia (nieopodal Wenecji). 

Pierwsza z nich, z 1877 roku, przedstawia dziewczynę z tej wyspy (il. 144). Widzimy ją  

w zamyśleniu, sprawia wrażenie nieobecnej. Podobnie prezentuje się młoda kobieta w pracy 

Młoda przekupka z wyspy Chioggia pod Wenecją (il. 145), opublikowanej w kolejnym roku. W tym 

drugim przypadku widzimy także, czym zajmuje się Włoszka – sprzedaje owoce morza; w tle 

przedstawiono statki i plażę. Postaci na tych ilustracjach nie mają kostiumów ludowych, ich 

postawa odwołuje się właśnie do stereotypu „zadumanej Włoszki”, być może zakochanej. 

Jak się bowiem okazuje, ta pierwsza ilustracja Wojciecha Kossaka to kopia fotografii 

Carla Naya zatytułowanej Dziewczyna z wyspy Chioggia marząca o swoim ukochanym z 1875 roku  

(il. 146). Co jednak ciekawe, na rysunku widać sygnaturę artysty. Nie chodzi tu o czynienie  

z tego zarzutu artyście, ale raczej wskazanie, jak bardzo motywy te były znane, 

reprodukowane oraz postrzegane jako uniwersalne. Nie wymagały zasadniczo tłumaczenia, 

można było niemalże dosłownie je powielać. 

W polskich czasopismach tego czasu znajdziemy także zagraniczne przykłady właśnie 

tak przedstawionych Włoszek, zwłaszcza w latach 70. i 80. XIX wieku – z reguły są to kobiety 

przy pracy lub opiekujące się dziećmi albo zadumane. Niemalże za każdym razem są to typy  

w strojach regionalnych, czy też mniej lub bardziej nawiązujących do nich. Jak widać, łączą 

więc w sobie przedstawione wyżej konwencje.  

We wrześniu 1871 roku „Tygodnik Illustrowany” zamieścił reprodukcję obrazu 

Włoszka (il. 147) Kārlisa Hūnsa (w czasopiśmie podpisanego nazwiskiem „Hun”). Ilustracja 

przedstawia zadumaną, zrywającą kwiaty Włoszkę w kostiumie ciociari. W opisie czytamy: 

„Pomiędzy jej wzrokiem a kwiatkiem, który trzyma w palcach, artysta pomieścił całą akcję 

obrazu. To spojrzenie zatopione w listkach kwiatu, długie, przeciągłe, jest objawem refleksji 

                                                      
906 Syntetycznie stereotyp ten, wskazując na jego literackie źródła, omówił: Gundle 2007, s. 1-32. 
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wewnętrznej, tajemniczej, nieodgadnionej. […] Nam się zdaje, że »Włoszka« p. Hun’a zapadła 

w słodką chwilę tęsknoty, że za chwilę, za bardzo krótką chwilę, za spojrzeniem wybiegnie 

łza… [Czytelnikowi patrzącemu na ilustrację – przyp. JZ] łatwo będzie dostrzec czystość 

rysunku i wdzięk rozlany w całej postaci dziewczyny spod rozkosznego Italii nieba”907. Warto 

odnotować, że w opisie więcej miejsca poświęcono zadumie włoskiej dziewczyny niż jej 

wyglądowi zewnętrznemu. 

W maju 1872 roku w „Kłosach” znajdujemy następujący opis obrazu pt. Kobiety  

z Subiaco (il. 148): „Hebert Antoni [właściwie Ernest Héber – przyp. JZ], zasłużony malarz 

francuski, pomiędzy czterema portretami, jakie przysłał na wystawę paryską z roku 1870, 

pomieścił obraz przedstawiający »Kobiety z Subiaco«, którego dziś załączamy drzeworyt. 

Ognisty charakter dzieci południa uwydatnia się tu zarówno w rysach młodej kobiety, jak 

małej dziewczynki, obok niej idącej. Artysta widocznie malował z natury, taka tu wierność  

w charakterze i draperii przedstawianych figur”908. W opisie tym skupiono się właśnie na 

włoskim „ognistym charakterze”, który w dodatku jest cechą dziedziczną, 

międzypokoleniową. 

W sierpniu 1872 roku „Kłosy” opublikowały reprodukcję obrazu Léona Bonnata  

(il. 149) Wieśniacy neapolitańscy wraz z takim opisem: „we Włoszech, gdzie niebo tak piękne, 

noce tak cudowne, lud wiejski przybywszy do miasta nie troszczy się o gospodę, gdzieby mógł 

spocząć lub zanocować, albowiem dostateczne ma zawsze schronienie pod arkadami […]. 

[Malarz] ugrupował kilka postaci wieśniaczych w ich narodowym stroju. Postaci to wszystko 

typowe, a każda w innym rodzaju. Wnosząc z ubioru i rysów twarzy, od razu poznajemy, że 

to dzieci gorącego południa; wypoczywają w cieniu chłodnych pałacowych murów. Jakoż  

w samej istocie, są to Neapolitańczycy w Rzymie”909. Jak więc widać, Bonnat, co zresztą zostało 

odnotowane przez autora komentarza, skupił się przede wszystkim na pokazaniu typów 

neapolitańskich w ich tradycyjnych strojach. 

W 1875 roku na pierwszej stronie „Tygodnika Illustrowanego” ukazała się reprodukcja 

obrazu Włoszka z dzieckiem (il. 150) artysty podpisanego jako „Van Majden”, której treść 

dokładnie streszcza tytuł. Dodać można, że jest to matka karmiąca piersią, co jednoznacznie 

                                                      
907 Włoszka 1871, s. 150. 
908 Kobiety z Subiaco 1872, s. 359. 
909 Wieśniacy neapolitańscy 1872, s. 143. 
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wskazuje, do którego z czterech kategorii, wyprowadzonych z obrazu Roberta, moglibyśmy 

ją przyporządkować. W 1907 roku na pierwszej stronie „Biesiady Polskiej” znajdujemy zaś 

obraz Georges’a Claude’a pt. Włoszka (il. 151) – przedstawia on kobietę przy studni  

w typowym i znanym nam już kostiumie. W 1886 roku „Kłosy” zamieściły natomiast 

reprodukcję obrazu Owocarka rzymska (il. 152). Widzimy na nim małą dziewczynkę w stroju, 

który zawiera wszystkie elementy stroju ciociari. Oznacza to, że owa malowniczość, 

wynikająca z kostiumu, przynależy nie tylko do dorosłych, ale także włoskich dzieci.  

Jakie możemy wyciągnąć wnioski, patrząc na te włoskie, masowo powielane typy? 

Jakie są główne cechy tych wizerunków? Przede wszystkim są one malownicze (ze względu 

na strój), zamykają się w czterech zasadniczych kategoriach (pochodzących jeszcze z lat 30. 

XIX wieku), a także odwołują się do określonych stereotypów związanych z charakterem 

Włochów. Dominują przedstawienia kobiet – jest ich więcej, pojawiają się też w większej 

liczbie wariantów. Dodać też trzeba jeszcze jedną ważną cechę, czyli arbitralność. To ona 

spowoduje, że dosyć swobodnie będzie można traktować te wszystkie „włoskie” motywy,  

a i tak będzie się liczyło przede wszystkim odpowiednie skojarzenie, wywoływane np. ową 

„malowniczością” czy charakterystycznym nakryciem głowy. 

 

Warianty włoskiego typu – „regionalność” oraz muzyczność 

Na tle wyżej zarysowanej „typologii włoskich typów” możemy przystąpić do 

omówienia wizerunków bardziej szczegółowych. Chciałbym więc wskazać kilka przykładów, 

które nieco odróżniają się od umownych i mocno skonwencjonalizowanych „Włoszek”, choć 

i tak korzystają z tego schematu przedstawiania mieszkańców Italii. Oznacza to, że malarze 

posługiwali się nie tylko ogólnym typem, czy też studium włoskiej postaci (oczywiście 

ukazanym w malowniczy sposób, w barwnym stroju i wywołując określone skojarzenia), ale 

ich prace miał być trochę bardziej pogłębione, czy to pod względem wyboru typu, czy też 

semantyki.  

Nie można też tutaj zapominać o problemie masowej wręcz reprodukcji pewnych 

motywów, które wyraźnie wskazują, jakie tematy będą preferowane również przez artystów. 

Jak pisze Józef I. Kraszewski: „w Sorrento oglądaliśmy bardzo piękne tutejsze wyroby 

drewniane, wysadzane różnokolorowo i wcale kunsztowne. Są to miłe Neapolu pamiątki. Na 
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większej części z nich rysunki wystawiają ubiory ludu, tańce i sceny z życia lazaronów. Ta 

mozaika drewniana ładnie i starannie jest wykonaną”910. Podkreślmy zatem – ubiory ludu, 

tańce i sceny z życia lazzaronów.  

Ważnym wątkiem jest więc „typ regionalny”, czyli bazujący na miejscu pochodzenia 

(np. „neapolitanka” czy „trasteweranka”). Wynika to przede wszystkim z długiej tradycji, jaką 

było malowanie poszczególnych włoskich typów w odniesieniu do ich miejsca zamieszkania 

oraz w pieczołowicie odtworzonym kostiumie911. Ponadto ten rodzaj wizerunku pokazuje 

problem – oczywisty i ważny dla Włochów – jakim było zróżnicowanie regionalne. Jest to 

warte podkreślenia – choć mieszkańcy Italii byli postrzegani jako pewna wspólnota, to jednak 

często, zwłaszcza w piśmiennictwie, zauważano różnice pomiędzy poszczególnymi 

regionami, o czym świadczył choćby tekst Mieroszewskiego. Możemy jednak zauważyć, że 

po 1861 roku zróżnicowanie to będzie stopniowo zanikać, właśnie w stronę mniej lub bardziej 

„ogólnego” typu włoskiego. 

W grudniu 1886 roku „Kłosy” publikują rysunek Aleksandra Gierymskiego 

zatytułowany Lombardka (il. 153), wykonany w Rzymie w tym samym roku. Ukazana kobieta 

ma wpiętą we włosy charakterystyczną dla Lombardii ozdobę, tzw. raggiera (składającą się  

z guazze, określaną też jako corona lombarda). Skonstruowana jest ona z długich, dekoracyjnych 

szpilek, rozłożonych promieniście, by przypominały kunsztowną aureolę otaczającą głowę 

kobiety. Nie jest to przypadkowy akcent – jak wiadomo, po raz pierwszy raggiera została 

opisana jako ważny atrybut Luci Mondelli w Narzeczonych Alessandro Manzoniego, tworząc 

jej ikoniczny wręcz wizerunek (il. 154)912. Gierymski z duża dokładnością przedstawił ten 

szczególny element. Co ciekawe, jak wiemy z korespondencji malarza, czytał on dzieło 

Manzoniego (zapewne w niemieckim przekładzie) i nawet wyrażał zainteresowanie 

wykonania ilustracji do ewentualnego polskiego wydania913. 

Warto jednak zauważyć, że rok wcześniej w tym samym czasopiśmie Jan Konopacki 

opublikował rysunek, który przedstawia kobietę bardzo podobną pod względem stroju i owej 

raggiery do pracy Gierymskiego, jednakże nosi on tytuł… Transteweranka (il. 155). Przykład ten 

                                                      
910 Kraszewski 1874, s. 219. 
911 Tego typu prace wykonywał np. Jan Zienkiewicz, zob. Nitka 2014, s. 369.  
912 O samym wizerunku Luci Mondelli i jej roli w kształtowaniu się idei pięknej Włoszki – zob. 

Gundle 2007, s. 16-19. 
913 Gierymscy 1973, s. 226. 
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dobrze pokazuje, jak swobodne było podejście nawet do tak charakterystycznych elementów 

włoskiego kostiumu. 

Co jednak istotne, problem w odpowiednim przedstawieniu (czy też postrzeganiu) 

zróżnicowania regionalnego Włoch polegał nie tylko na arbitralności artystów, ale  

i praktykach interpretacyjnych. Dwa przykłady, znów w oparciu o prace Gierymskiego.  

W roku 1887 „Tygodnik Illustrowany” na swoim zaproszeniu do przedpłaty na kolejny 

rok zamieścił rysunek Gierymskiego Wenecjanka (il. 156). Dwa lata później, w styczniu 1889 

roku, w tym samym czasopiśmie opublikowano tę samą pracę – tytułując ją Studium  

– z następującym komentarzem: „jak okazuje data pod inicjałami, rysunek ten powstał  

w Rzymie trzy lata temu, a za model posłużyć musiała artyście typowa piękność znad Tybru, 

może jedna z tych rozsławionych od czasu Fornariny Transteweranek, stworzonych jakby na 

wzór do obrazu”914. 

Natomiast kilka numerów później, w marcu 1889 roku, „Tygodnik Illustrowany” 

reprodukuje rysunek Gierymskiego Neapolitanka (il. 157), któremu towarzyszy taki opis: „typ 

ludowy, z charakterystycznym wyrazem rasy południowej w twarzy, z ognistym 

temperamentem w oczach, z tą wczesną przejrzałością, której podlegają kobiety z południa, 

przekwitając szybko w bujnej wiośnie życia. Ma narzuconą płachtę w jaskrawe pasy, a na szyi 

– mieszanina przesądów i wiary – krzyżyk, amulet i zarazem koral, jako jettaturę, zaklęcie od 

uroków”915. Co ciekawe, jak zauważa Kamilla Pijanowska, „w języku włoskim iettatura ma 

odwrotne znaczenie: oznacza zły urok, a nie chroniący przed nim amulet”916.  

Przykłady te pokazują, jak wiele zależało od opisu towarzyszącego danej ilustracji,  

a także operowania określonymi skojarzeniami, które – choć wydawały się trafne – bardziej 

jednak wprowadzały w błąd, niż objaśniały dany obraz. Ponadto, jak pokazuje przykład 

Studium (Wenecjanki) Gierymskiego, pomimo znajomości podstawowych różnic regionalnych, 

i tak ostatecznie liczyły się ogólne konotacje z „malowniczością” oraz utrwalone klisze, na 

przykład Fornariny czy zatybrzanki jako idealnych modelek.  

Warto natomiast odnotować, że motywem szczególnym – jak mogliśmy się już 

domyślać choćby z cytowanych wspomnień Ochorowicza czy Rogosza – są lazzaroni. Ich 

                                                      
914 Nasze ryciny. Studium 1889, s. 62 
915 Nasze ryciny. Neapolitanka 1889, s. 172. 
916 Gierymski. Neapolitanka 2014, s. 441. 
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postrzeganie oraz przedstawianie zamyka się w określonym schemacie, od którego nie ma 

odstępstwa. Co jednak ciekawe, nie pojawiają się oni zbyt często w ikonosferze, zaś z biegiem 

czasu zaczynają zanikać, choć skojarzenia z nimi pozostają dość trwałe w polskiej kulturze.  

Jeśli wierzyć opracowaniom materiałów źródłowych, to tematyką tą zajmował się 

przede wszystkim Karol Miller917. Jedną z tego typu prac, zatytułowaną Młodzi lazzaroni, 

reprodukował w 1872 roku „Tygodnik Illustrowany” wraz z adnotacją, że była ona 

pokazywana na wystawie w TZSP w Warszawie (il. 158).  

Tymczasem w Kalendarzu warszawskim Józefa Ungra, wydanym na rok 1875, 

zamieszczono reprodukcję tego właśnie obrazu Millera z następującym opisem: „wyobraża 

dwóch chłopczyków, należących do klasy mieszkańców zwanych w Neapolu i Rzymie 

Lazzaronami. Są to ludzie nie mający właściwego stanu zajęcia, stałego mieszkania i sposobu 

do życia. Zwykle ojcowie i dzieci przez cały rok dniem i nocą przebywają na ulicach i placach 

publicznych, gdzie bez ciężkiej pracy zarabiają sobie jako tragarze, wyrobnicy, posłańcy, 

drobne kwoty potrzebne na skromne ich wyżywienie. Przestają oni na byle czym, i raz głód 

nasyciwszy, do żadnego zajęcia nie dadzą się już nakłonić. Zarodek tej natury w dzieciach 

pochwycił artysta na płótnie. W ogóle są przy tym dobroduszni, ale równie pod względem 

moralnym jak fizycznym cyniczni, zaniedbani, leniwi, w wysokim przecież stopniu okazują 

hałaśliwą żywość charakteru południowo-włoskiego918”.  

Dodać też można, że takie skojarzenie funkcjonowało jeszcze jakiś czas – przykładem 

jest praca zatytułowana Warszawscy lazzaroni (il. 159), opublikowana w „Wędrowcu” w 1898 

roku. Polscy żebracy lub być może po prostu biedni szukający pracy, którzy nie mieli stałego 

miejsca zamieszkania, są więc postrzegani właśnie przez pryzmat znanych włoskich typów.  

Przy okazji problemu lazzaronów warto także wspomnieć o pracy Władysława 

Szrenera pt. Żebrak rzymski (il. 160) z „Biesiady Literackiej” (1876 rok), której towarzyszył 

obszerny artykuł na temat jałmużny w Rzymie. Tłumaczył on, że jest ona, niemalże od czasów 

antycznych, obowiązkiem mieszkańców tego miasta, co powoduje, że biedniejsza część 

rzymian żyje po porostu na ulicach (co jest możliwe ze względu na tamtejszy klimat) na koszt 

                                                      
917 Właściwie tylko on pokazywał prace o takich tytułach w Warszawie (zob. Wiercińska 1869,  

s. 233-236). 
918 Unger 1874, s. 104. 
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innych obywateli919. Trzeba jednak zaznaczyć, że artykuł, jakkolwiek zdradzający głębsze 

zrozumienie tej problematyki, odnosił się do samych rzymskich żebraków z lekkim 

lekceważeniem.  

Poza typami „regionalnymi” pojawiały się także charakterystyczne wizerunki 

Włochów związane z ich tradycyjnym muzykowaniem. Oczywiście możemy tutaj zauważyć 

powtarzalność motywu wyprowadzonego jeszcze z obrazu Léopolda Roberta. Przede 

wszystkim pojawiają się pifferari, czy też dudziarze. Za przykład może posłużyć praca 

Ludwika Kurelli, zatytułowana właśnie Dudziarze, której reprodukcję zamieścił w 1872 roku 

„Tygodnik Illustrowany” (il. 161)920, jak również wykonany w Paryżu w 1856 roku Kobziarz 

włoski (z piszczałką) Juliusza Kossaka (il. 162) oraz Pifferaro (Kobziarz rzymski) Michała Elwira 

Andriollego (il. 163) z 1873 roku. W tym ostatnim przypadku była to ilustracja do wiersza 

Teofila Lenartowicza zamieszczonego obok, opisującego żywot wędrownego muzyka, 

którego często można spotkać przy włoskich kapliczkach Matki Bożej: 

„Śnieżna chmura nad Ferrarą, 

Nim chłód wionie, głód przymorzy, 

Beppo Piferaro 

Zagra Matce Bożej. 

We skórach z kóz, 

Z piszczałką dąż, 

Choć bieda, mróz,  

Wesoły wciąż! 

W starym Rzymie na zaułku, 

Lampka pali się ex voto, 

Marya w złotym kółku, 

Ze swą dziecinką złotą. 

Do nóżek jej 

                                                      
919 Zob. Żebracy i dobroczynność w Rzymie 1876. 
920 Na marginesie można dodać, że niemalże identyczną pracę zatytułowaną Pifferari włoscy  

i wykonaną w technice akwareli Kurella umieścił w ofiarowanym Józefowi I. Kraszewskiemu w 1879 

roku albumowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy pisarza (informacje uzyskane dzięki kwerendzie  

w Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie praca ta jest obecnie przechowywana, sygnatura: MNP Gr 

559/36). 
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Obracaj wzrok, 

I choć tu mrok, 

Dmiej w dudkę, dmiej!”921.  

Wizerunek pifferari powielany w polskiej ikonosferze to zatem albo przedstawienie 

mężczyzny o nieco z reguły smutnym lub skupionym spojrzeniu, dalekiego od wesołego 

muzykowania (Andriolli czy Kossak), albo scena grupowa, w której malarz pokazuje, że była 

to praca zarobkowa, niekiedy ciężka i zależna od łaski innych. W podobnym kontekście  

– a więc Włochów jako postaci zarabiających na życie bawieniem innych ludzi, w dodatku 

będących w nieustannej drodze – można przywołać inną pracę Kurelli, zatytułowaną Włoch 

wędrujący (il. 164). Jest ona zresztą podobna do opisywanej przez Gersona pracy Horowitza, 

czyli przedstawia smutek i trud Włochów zmuszonych do takiej egzystencji.  

Warto zauważyć, że motywy związane z wędrownymi czy muzykującymi Włochami  

z czasem zaczynają zanikać i właściwie wspomniana już praca Fałata pt. Pasterze włoscy, 

będąca zresztą bardziej obserwacją życia z Kampanii Rzymskiej, to bodaj ostatnie dzieło  

w polskiej ikonosferze, które przedstawia ludowe typy włoskie grające na instrumentach.  

Drugim motywem związanym z muzyką było przedstawianie postaci w tańcu, przy 

czym tak naprawdę mamy tylko jedną ilustrację poświęconą temu tematowi. Jak można się 

domyślać, bodaj najbardziej znanym z włoskich tańców była tarantela, która z czasem stała się 

nawet bardziej atrakcją turystyczną niż ludową zabawą.  

Tak pisze Kraszewski o swoich przygodach w na wpół zrujnowanej willi w Pozzuoli: 

„jużeśmy wychodzić mieli, gdy nadbiegły czarne, osmolone, brudne okrutnie dziewczęta  

z tamburynem, ofiarując się tańcować nam tu tarantelę… Jedna z nich przyniosła bukiecik 

jaśminu, przyjęliśmy ten wonny dar, bardzo miły po siarczystych wyziewach [wcześniej byli 

w okolicach Wezuwiusza – przyp. JZ], ale taranteli tańcowanej przez te biedne czupiradełka 

w łachmanach nie chcieliśmy widzieć, ażeby wszelkiego złudzenia nie stracić”922.  

                                                      
921 Lenartowicz 1873a, s. 278. 
922 Kraszewski 1874, s. 194. 
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Co ważne, wiedziano także o powiązaniach taranteli z rytuałami mającymi wyleczyć 

za pomocą tańca osobę ukąszoną przez pająka, przy czym wyrażano wobec tego – 

przynamniej na łamach „Wędrowca” w 1883 roku – sceptycyzm, a nawet pewną złośliwość923. 

Nie mamy jednak żadnego przedstawienia taranteli, a tylko jedną pracę na temat 

saltareli, autorstwa Andriollego, która jest w dodatku ilustracją do tekstu Lernatowicza pt. 

Sartarela (taniec zwany „skoczka”) (il. 165)924. Warto zauważyć, że na tle pozostałych prac jest to 

chyba jedyne dzieło, na którym Włoszka jest przedstawiona w chwili zabawy i z uśmiechem. 

Jest to ciekawe, bo niepodejmowanie przez artystów takiej właśnie tematyki niejako przeczy 

stereotypom o Włoszech jako krainie wiecznej szczęśliwości. Być może Italia była miejscem 

nieustannej zabawy – ale w polskiej ikonosferze raczej nie dla Włochów.  

 

Artyst(k)a i model(ka), czyli Włoszki z Monachium i Paryża 

W 1907 roku „Tygodnik Illustrowany” publikuje reprodukcję fragmentu obrazu 

Wincentego Wodzinowskiego pt. Modele (il. 166). Praca ta jest obecnie zaginiona, wiadomo 

zaś, że była pokazywana w 1894 roku na wystawach w Krakowie oraz Lwowie925. Warto 

wspomnieć, że w numerze tym ukazał się artykuł Artura Gruszeckiego o twórczości malarza, 

zamieszczono także szereg reprodukcji jego prac926.  

O pracy Modele wspomniała także Halina Stępień, podając nieco inny tytuł – Modele  

w przedsionku Akademii Monachijskiej. Wodzinowski, który studiował w Monachium w latach 

1889-1892, otrzymał za niego wielki srebrny medal927.  

                                                      
923 Tak w tekście Tarantula we Włoszech pisał autor podpisany St.D.: „żyje tarantula w Europie 

południowej, a szczególnie w okolicach włoskiego miasteczka Taranto, skąd też pochodzi sama nazwa 

pająka; […] jeszcze i dzisiaj niektórzy utrzymują, iż jego ukąszenie lub ukłucie jest bolesne i sprowadza 

periodycznie powtarzające się szaleństwo, które występuje w rozmaitej formie, jeśli nic zostały 

przedsięwzięte odpowiednie środki. Zwykle, według opowiadań, chorym owładnął jakiś 

niewyjaśniony zapał do tańca, zwany tarantyzmem, który ma sprowadzać błogie skutki, albowiem przez 

silne spocenie się jad występował na zewnątrz” (Tarantula we Włoszech 1883, s. 395-396). 

Oczywiście dzisiaj, mając w pamięci np. książkę Ernesto De Martino pt. Ziemia zgryzoty, wiemy, 

że sprawa jest zbyt skomplikowana i ważna, by traktować to zjawisko jedynie w kategoriach 

znachorstwa (zob. De Martino 1971). 
924 Lenartowicz 1873a, s. 278. 
925 Stępień 2003, s. 139; Pranke 2003, s. 28. 
926 Gruszecki 1907. 
927 Stępień, Liczbińska 2001, s. 67; Stępień 2003, s. 139-140. 
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Pisze badaczka: „jednym z typowych (nie tylko dla Monachium i nie tylko wówczas) 

elementów warsztatu pracy artysty kształconego w Akademii był model. O pracy artystów  

z modelami wiadomo dostatecznie dużo, a sam model do dziś związany jest z etapem studiów 

akademickich. Warto może jednakże zwrócić tu uwagę na inny, socjalno-obyczajowy aspekt 

problemu i przedstawić go bardziej dosłownie i nieco anegdotycznie w oparciu o kilka 

różnych przekazów”928. Dalej Stępień cytuje fragment artykułu z „Echa Muzycznego, 

Teatralnego  

i Artystycznego (grudzień 1896), pozwolę go sobie również przywołać929. 

Jest on niemalże opisem obrazu Wodzinowskiego, zresztą jego autor, podpisany  

„Br. B”, na niego się powołuje. Czytamy: „przed rozpoczęciem godzin, wejście [Akademii] 

otoczone jest modelami i modelkami. Podobnie jak na obrazie Wodzinowskiego, leżą na 

schodach, progach, starzy i młodzi, siedzą na kamieniach laicy i fachowcy, w najróżniejszych 

pozycjach. Kobiety z dziećmi często przy piersiach. Wielu zasypia tam, czasem czekając pół 

dnia. Robotnice, żony szewców, krawców, młode, bardzo młode też dziewczęta. Wszystkie 

źle ubrane, niektóre nędznie wyglądające. Pośród szarych, wytartych staników, czerwienią 

stroje Włoszek lub Cyganek. Ściągają tu z całego świata. Obok laików, którzy w godzinach 

wolnych od zajęcia, w ten sposób zarabiają, jest tu cech, fach modelów. Jest ich w Monachium 

tysiące. Gdzie się chowają? Nikt nie wie. Żyją gdzieś pewnie po norach. Zarobek nie jest 

trudny. Dziennie dostają 10 marek. Są tacy, którzy od dziesiątek lat ciągle pozują”930. 

Wodzinowski nie był odosobniony w tego typu obserwacjach. Stępień zwróciła także 

uwagę na drzeworyt niemieckiego artysty Maxa Ebenbergera, o takiej samej tematyce  

i podobnym ujęciu (il. 167)931.  

Na obrazach tych, a także w przywołanym fragmencie, widać, że Włosi, a właściwie 

Włoszki, były typowymi modelkami monachijskiej akademii. Na obrazie Wodzinowskiego 

zauważymy, że wśród przedstawionych postaci jest mała dziewczyna w stroju ciocari, zaś na 

dalszym planie podobnie ubrana kobieta. Co ważne, obraz ten nie ma waloru tylko 

dokumentacyjnego, ale jego układ i akcja sugeruje scenę rodzajową. Widzimy płaczącą 

                                                      
928 Stępień 2003, s. 138-139. 
929 Stępień 2003, s. 138-139. 
930 Listy monachijskie 1896, s. 605. 
931 Stępień 2003, s. 139-140. 
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dziewczynkę, którą uspokajają rodzice; ojciec ma na nogach ciocie, czyli charakterystyczne 

sandały. Można założyć, że dziecko nie chce pozować lub jest już zmęczone czekaniem. 

Trudno rozstrzygnąć, jak malarz ocenia tę sytuację – czy ma ona pokazywać smutną dolę 

modeli, czy raczej przedstawia anegdotę związaną z małym dzieckiem, które znalazło się  

w świecie dorosłych. Wiemy bowiem z cytowanego już tekstu z „Echa…”, że choć dola modeli 

nie była łatwa, to jednak w relacjach z nimi panowały czasami przyjazne, a nawet serdeczne 

stosunki, co przejawiało się rozmowami i żartami932.  

Jeśli zaś zwrócimy uwagę na koincydencje pobytów polskich artystów w Monachium 

(zwłaszcza okresu ich studiów) z pracami nadsyłanymi na wystawy, to okaże się, że 

malowanie Włoszek w ich barwnych kostiumach było częstym zjawiskiem. Co ciekawe, nie 

zawsze malarze, którzy wykonywali tego typu prace, byli wcześniej we Włoszech. Praktyka 

akademii monachijskiej okazuje się tutaj ważniejsza niż sama włoska podróż. Innymi słowy, 

rezultaty zadanego w akademii tematu na temat „studium Włoszki”, które pokazywano  

w Polsce, nie zawsze były związane z pobytem artysty w Italii. 

Trzy przykłady w porządku chronologicznym wraz z ilustracjami. Studium Włoszki 

Leona Wyczółkowskiego (il. 168), namalowane w 1876 roku i pokazane w Warszawie w tym 

samym roku933. Tak o tym obrazie pisała Renata Higersberger: „starannie opracowane 

studium modela, malowane swobodnie, perfekcyjnie oddające faktury materiałów. Obraz 

powstał w czasie nauki Wyczółkowskiego w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych,  

w pracowni Alexandra Wagnera”934. 

Kwiaciarka włoska (Włoszka) (il. 169) Teodora Axentowicza, namalowana w Monachium 

(jest to nawet odnotowane na sygnaturze) w 1882 roku i w tym samym roku pokazana  

w Warszawie na Salonie Krywulta, zaś w 1883 w Krakowie935. Malarz pojechał do Wenecji, co 

było jego pierwszym pobytem we Włoszech, dopiero rok później936. Tak czytamy o tym 

obrazie w nocie katalogowej: „namalowany podczas nauki w Akademii monachijskiej obraz 

jest typowym studium z modela. Piękna Włoszka obok malowniczych starców, Czeczenów  

                                                      
932 Listy monachijskie 1896, s. 605. 
933 Wiercińska 1969, s. 416. 
934 Higersberger 2012. 
935 Płażewska 1966, s. 363; Swieykowski 1905, s. 7. 
936 Kieniewicz 1998, s. 30. 

 



 

318 

 

i Kozaków [była] jednym z egzotycznych tematów obrazów monachijskich studentów. 

Podobną namalował Leon Wyczółkowski w roku 1876”937.  

Stara Włoszka (il. 170) Maurycego Trębacza – sygnatura wskazuje, że dzieło powstało  

w 1886 roku w Monachium938. W tym wypadku brak informacjo o tym, czy było pokazywane  

w Polsce. 

Podobna praktyka miała miejsce także w Paryżu. Oczywiście w tym przypadku trudno 

rozstrzygnąć, czy był to „zadany temat”, jaki otrzymywali malarze i malarki w miejscowych 

szkołach artystycznych, czy też raczej typowy motyw, który malowano. Warto również 

podkreślić, że niektórzy artyści sięgający po ten temat byli wcześniej we Włoszech. Nie 

zmienia to jednak faktu, że jako ważniejszą genezę tych prac wskazałbym właśnie pracę  

z modelem „na miejscu”, w paryskiej pracowni, niż wyjazdy do Italii. 

Takie prace tworzyła Olga Boznańska (obraz nadesłany na wystawę w Salonie 

Krywulta w 1900 roku) i Anna Bilińska-Bohdanowicz (płótno pokazywane w Warszawie  

w salonie TZSP we wrześniu 1886 roku) (il. 171-172)939. Ewa Bobrowska, badaczka twórczości 

Boznańskiej, omawia te dzieła wspólnie i zauważa: „obie artystki patrzyły uważnie na 

rozmaite typy etniczne, a Włoszka, 1896, Boznańskiej jest nowocześniejszą, swobodniejszą, 

mniej realistyczną interpretacją zaginionej dziś Włoszki Bilińskiej z 1880”940. O pracy Bilińskiej 

tak pisał w 1886 roku na łamach „Biesiady Literackiej” recenzent podpisany „Salve”: „panna 

Bilińska nadesłała z Paryża obraz »Włoszka« […] – w połowie naturalnej wielkości, malowana 

jest z wielkim poczuciem prawdy, szeroko i swobodnie”941.  

Pięć lat później, w 1891 roku, „Świat” publikuje reprodukcję obrazu Wenecjanka 

Zygmunta Michalskiego (il. 173). Widać na niej nawet sygnaturę, z której wynika, że praca ta 

była malowana w Paryżu, co zupełnie nie dziwi – malarz na stałe mieszkał wówczas w stolicy 

Francji942. Jak czytamy w tym samym numerze „Świata”, w którym omawiano prace artysty, 

był on świetnym portrecistą. Tak pisał F. Trawiński (omawiając także inne obrazy polskich 

                                                      
937 Axentowicz 2012. 
938 MNP 2005, s. 242. 
939 Boznańska: zob. Płażewska 1966, s. 367, praca ta była zatytułowana Studium Włoszki. Bilińska: 

zob. Salve 1886, s. 214.  
940 Bobrowska 2014, s. 89-90. Praca Bilińskiej to polska strata wojenna – zob. KPSW 1992, nr 4314. 
941 Salve 1886, s. 214. 
942 Derwojed 1993, s. 500.  

 



 

319 

 

artystów pokazane na wystawie w Paryżu): „»Portret pani F.« przez Z. Myrtona-Michalskiego 

odznacza się piękną techniką. Michalski wiele, bardzo wiele się nauczył w pracowni Carolus’a 

Duran’a, którego metodę pilnie śledzi i naśladuje. Całe usiłowanie jego głównie przeto 

skierowane jest na koloryt, na światło i na półcienia. […] Niech p. Michalski tylko rok jeszcze 

popracuje pod kierunkiem tego samego mistrza, a z pewnością zaliczymy go do 

najznakomitszych portrecistów polskich”943.  

Janusz Derwojed zauważa, że „Michalski „malował także sceny rodzajowe (głównie 

we wczesnym okresie twórczości), studia charakterystycznych typów ludzkich, jak Mulatka  

z Luizjany”944, ale był to przede wszystkim portrecista. Jak czytamy w artykule 

opublikowanym w „Dzienniku Poznańskim”, „artysta nasz znany jest głównie ze swoich 

portretów. […] [Widzimy] dekoracyjny w wysokim stopniu portret młodej Angielki strojnej 

w hermelin i perły, o świeżej i smakowitej karnacji. Tam smukła brunetka siedzi  

w malowniczej pozie, rzucona na tło zieleni szczęśliwie zharmonizowanej z jej suknią. Obok 

nich portret humorysty francuskiego Willy’ego, autora »Claudine à Paris« i innych 

rozchwytywanych dzieł”945. W takim też kluczu zapewne należy odczytywać ową Wenecjankę 

– kolejny portret pięknej kobiety, choć oczywiście zdjęty z konkretnej modelki, 

najprawdopodobniej Włoszki. Pomimo słabej jakości reprodukcji możemy się domyślać, że 

miała ona jasne włosy, zapewne w typie tycjanowskim.  

Wątek ten jest szczególny, ponieważ pokazuje, jak bardzo „typ włoski”, a właściwie 

przedstawianie Włoszek, był mocno zakorzeniony w polskiej (ale nie tylko) ikonosferze. Nie 

tylko przeczy to zasadzie, że trzeba koniecznie pojechać do Italii, żeby namalować Włochów, 

ale wskazuje także, jak mocno temat ten stanowił element praktyki akademickiej. W tej sytuacji 

pojawia się pytanie – co tak naprawę malowano? Albo jeszcze inaczej: dlaczego malowane 

były akurat Włoszki?  

Przede wszystkim wskazywałbym na splot czynników społeczno-artystycznych,  

których pisała już zresztą Halina Stępień. Choć w pracy Michele Santulli nie pojawia się wątek 

Monachium, to uwagi zawarte w tej książce można odnieść także do tego miejsca, zauważając 

                                                      
943 Trawiński 1891, s. 385. 
944 Derwojed 1993, s. 500. 
945 Z polskich pracowni 1905, s.  
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wątek emigracyjny, czyli konieczność wyjazdu z prowincji Forsinone z powodów 

ekonomicznych – najpierw do Rzymu, a potem za granicę946.  

Innymi słowy, oglądamy tutaj osoby opuszczające swoje naturalne otoczenie,  

następnie utrzymujące się z tego, że uchodzą za malownicze. Tak pisał cytowany już autor 

tekstu z „Echa Muzycznego…”: „w takim oddaniu swych kształtów, rysów twarzy swego 

ciała dla ogólnego użytku, choćby dla sztuki, jest coś poniżającego, jak się sprzedaje trupa do 

sekcji, dla nauki”947. Wiemy, że taka praca nie było ciężka, ale nie była też chyba najlepiej 

płatna i przynosząca zadowolenie.  

Ponadto możemy odnotować, jak niewielką liczbą elementów wizualnych wystarczyło 

się posłużyć, żeby uzyskać odpowiednie skojarzenia z „malowniczością” Włochów. Kolorowa 

spódnica, charakterystycznie złożona chusta, ciemna karnacja, ewentualnie tytuł. Pojawia się 

zatem pytanie, na ile przedstawienia te były „prawdziwym” ukazaniem włoskiego 

wizerunku, a na ile masowym przetworzeniem popularnego motywu. Choć publiczność, co 

wiemy z tekstu Gersona, mogła oczekiwać „prawdy” od przedstawień Włochów, to – jak się 

okazuje – niewiele trzeba było, żeby ją uzyskać.  

 

Wnioski. Włoski typ pomiędzy projekcją, malowniczością  

a umiejętnościami artysty 

Jak widać na przykładzie omówionego materiału, za każdym razem pojawiała się tak 

naprawdę skończona liczba kombinacji, zawsze opierająca się na czterech typach i dwóch 

głównych motywach („malowniczość” i/lub „zaduma”). Innymi słowy, właściwie zawsze 

mamy do czynienia z wizualnym stereotypem, który wprawdzie można dosyć swobodnie 

przedstawić, ale i tak będzie odczytywany przez pryzmat określonych przesłanek. 

Zwróćmy tutaj uwagę na postrzeganie tych samych włoskich typów, ale w malarstwie 

włoskim tego okresu – jak wiemy, tak ważnego dla dziejów Italii. Myślę tutaj o trzech 

obrazach. Dwa z nich przedstawiają Włoszkę w stroju ciociari. Dzieło Hayeza pt. Ciociaria  

(il. 174) zostało namalowane w 1842 roku, zaś obraz Giuseppe Bertiniego Italia prima di Roma 

capitale ok. 1850 (il. 175). Trzeci obraz to także dzieło Hayeza, zatytułowane Medytacja, ale 

                                                      
946 Santulli 2010, zwłaszcza s. 1-15. 
947 Listy monachijskie 1896, s. 605. 
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znane również jako Italia w 1848 roku (il. 176). Obrazy tego pierwszego autora są bardzo znane, 

zaś drugiego – mniej.  

Każda z nich właściwie mogłaby być namalowana w Monachium, czy też zostać 

opublikowana w polskiej prasie – i uchodziłaby za wizerunek malowniczej Włoszki (praca 

Hayeza na przykład jako typ „zadumanej”). Należy jednak podkreślić, posiłkując się opiniami 

przywoływanego już Stephena Gundle’a oraz obserwacjami Raffaeli Silbernagl, że prace te 

uchodziły, czy też nadal uchodzą, za symboliczne przedstawienie Italii948. W przypadku 

obrazów z ciociariami pejzaż niósł ze sobą określoną semantykę – u Hayeza widzimy pustynię, 

na którą została wygnana Italia, zaś u Bertiniego krajobraz symbolizujący piękno tego kraju. 

Postaci kobiece u Hayeza, zwłaszcza w Medytacji, można odczytywać jako metaforę 

zastanawiania nad własnym losem, niemalże w historiozoficznym ujęciu. U Bertiniego – 

symbolizowała nadzieję przyszłych Włoch, zaś majaczący w tle Rzym wyznaczał horyzont 

działań. Dwuznaczny był też sam tytuł, który z jednej strony określał, że ta alegoria Italii 

znajduje się niedaleko Rzymu, swojej historycznej stolicy, ale z drugiej – że niebawem do niego 

wejdzie, a więc przyłączy to miasto Włoch. Nie zapominajmy bowiem, że mamy do czynienia 

z obrazami na wskroś romantycznymi, ale powstałymi w czasie Wiosny Ludów, niezwykle 

ważnej dla włoskiej historii.  

Jeśli zaś zestawimy prace te z polskimi, czy też europejskimi dziełami, zobaczymy jak 

skrajnie odmiennie został potraktowany ten sam motyw – w zależności od potrzeb czy celów 

artysty. Owa ciociaria była dla europejskich malarzy ucieleśnieniem malowniczych Włoszek, 

czy też nieodłącznym elementem „włoskiej sceny”, zaś dla Włochów – symbolem Italii  

w momencie ogromnych zmian historycznych. W pracach tych widać także wątek 

melancholii. Jednak w przypadku naszych malarzy był to raczej wyraz ogólnej zadumy, być 

może oznaka tęsknoty za ukochanym, zaś w pracach Hayeza – tęsknoty za wolnością oraz 

wpływem na historię. Które prace są „prawdziwe”, to znaczy oddają prawdę o Włoszech, 

której tak domagał się Gerson? 

Tak wygląda zarys problemu, jakim jest przedstawianie włoskich typów w polskiej 

ikonosferze. Jak się przekonaliśmy, niemalże każda praca jest mniej lub bardziej związana  

z jedną z dwóch kategorii – „malowniczości” lub „uczuciowości”. Oczywiście artyści bardzo 

                                                      
948 Gundle 2007, s. 19-23, Silbernagl 1992, s. 78. 
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często łączą je ze sobą, ewentualnie kładąc silniejszy akcent na jeden bądź drugi wątek. Za 

każdym razem bazują na czterech zasadniczych typach, o których pisałem wyżej. Omówione 

obrazy mogliśmy podzielić na grupy, które wskazują ich genezę czy też główne wątki 

przewodnie.  

Zbierając zaś wszystkie te obserwacje, warto zauważyć, że sam proces przedstawiania 

włoskiego typu rozgrywa się pomiędzy: konwencjami artystycznymi i sytuacją społeczno-

kulturową, które mogę znacznie ułatwić samo namalowanie włoskiej postaci (jak np. praktyki 

akademii monachijskiej czy możliwość zakupu fotografii modeli), stereotypami (czy to 

dotyczącymi ich malowniczości, czy też skłonności do zadumy), które muszą zostać 

przywołane, żeby zapewnić zakładany odbiór semantyczny dzieła, a także określonymi 

motywami (pifferaro czy „Włoszka”). Z biegiem czasu stały się one na tyle obiegowe, że już do 

końca nie wiadomo, na ile obraz przedstawiający Włochów naprawdę ukazuje ich wizerunek, 

a na ile jedynie projekcję „przed-sądów” z nimi związanych. Najważniejszą kwestią 

pozostawała, pomimo tych licznych stereotypów, skojarzeń czy jasno sprecyzowanych stylów 

odbioru formułowanych przez widzów, artystyczna arbitralność w przetwarzaniu włoskich 

motywów.  

Na sam koniec chciałbym przywołać bowiem jeszcze jeden obraz, choć istniał jedynie 

na kartach Barkaroli, czyli krótkiego utworu scenicznego Mariana Gawalewicza949. Jego akcja 

dzieje się „w Wenecji za naszych czasów”, czyli ok. 1880 roku, zaś jej bohaterami jest trójka 

Polaków (małżeńska para, Róża i Walery oraz ich przyjaciel – Leon) podczas nieco dłuższych 

wakacji w tym mieście950. Leon maluje Różę, która siedzi „w dużym weneckim oknie  

(z widokiem na morze)”, czyli serlianie. W pewnym momencie, gdy modelka-amatorka chce 

się poruszyć, malarz-amator mówi: „na Boga, jeszcze chwilkę; jesteś pani czarującą w tym 

blasku purpurowym. Jutro może nie doczekamy się tak pięknego zachodu słońca. Proszę 

wrócić do dawnej pozy, bardzo proszę...”951.  

Pytanie zaś brzmi – a jak jest ubrana ta pani, Polka portretowana w Wenecji przez 

innego Polaka? Jak czytamy w didaskaliach: „Róża w stroju wieśniaczki włoskiej, z włosami 

                                                      
949 Gawalewicz 1884. 
950 Gawalewicz 1884, s. 6. 
951 Gawalewicz 1884, s. 7 i 12. 
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rozpuszczonymi, w kapeluszu kalabryjskim na głowie, siedzi upozowana na oknie z pękiem 

kwiatów na kolanach, którymi bawi się od czasu do czasu”952. Czy Róża jest włoskim typem? 

Chyba nie. A czy namalowany przez Leona obraz mógłby uchodzić za „Włoszkę” i zostać 

pokazany, np. w salach wystawowych TZSP w Warszawie? Czemu nie. 

 

 

 

XII. Podpatrzeni i upozowani – Włosi i ich rola w scenach 

rodzajowych 

 

Aleksander Gierymski patrzy na Włochów 

„Jeden zadziera głowę do góry i przewraca oczyma bez żadnego powodu, a drugi 

patrzy na widza, jakby w grupie pozował do fotografii, inni siedzą na krzesłach, ospałe  

i nieruchome draby, jeszcze inny, zwrócony tyłem, niczym się nie interesuje. Nic nie jest 

dalszym od charakteryzowania żywości południowców, jak ten właśnie obraz!”953. Tak pisał 

Eligiusz Niewiadomski we wrześniu 1902 roku o obrazie Gra w mora Aleksandra 

Gierymskiego przy okazji pośmiertnej wystawy malarza w Warszawie w tym samym roku  

(il. 177). Dodać można, że sam obraz był pokazywany w Polsce wcześniej – w Warszawie  

w 1875 i rok później w Krakowie954. Był również reprodukowany w czasopismach  

– w „Tygodniku Illustrowanym” (1875) i „Wędrowcu” (1901)955. Obraz, rzecz jasna, powstawał 

w Rzymie, zachowały się również fotografie modeli (il. 178-179)956. Warto dodać, że był 

pokazywany wraz z obecnie zaginioną, ale znaną z reprodukcji w „Kłosach”, Austerią rzymską 

(il. 180). 

Zanim omówię sam obraz, któremu badacze, zresztą już cytowani przy okazji Sjesty 

włoskiej, poświęcili w swoich pracach sporo miejsca, chciałbym przede wszystkim zwrócić 

uwagę na pewien mechanizm, który mimowolnie odsłonił Niewiadomski. Przede wszystkim 

                                                      
952 Gawalewicz 1884, s. 7-8. 
953 Niewiadomski 1902, s. 2. 
954 Wiercińska 1969, s. 95; Swieykowski 1905, s. 45. 
955 Grajewski 1972, s. 83. 
956 Starzyński 1961, s. 162. 
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krytyk wychodzi tutaj od pewnego stereotypu na temat Włochów, czyli owej „żywiołowości”, 

i zauważa, że Gierymski jej nie przestawił. Niewiadomski patrzył więc na te postaci właśnie 

jak na typy włoskie, które powinny zostać namalowane zgodnie z „prawdą” o nich, czyli jako 

ruchliwie. Jest to właściwie zasadniczy, bazowy lub uprzedni wręcz, element oceny obrazu. 

Zwróćmy uwagę, że autor recenzji pisał to w 1902 roku – świadczy to bardzo mocnym 

zakorzenieniu „przed-sądów” związanych z obrazami przedstawiającymi Włochów. Oznacza 

to, że pewne formuły trwały blisko kilkadziesiąt lat, pomimo przeróżnych zmian politycznych 

czy społecznych.  

Następnie mowa jest o „pozowaniu do fotografii”. Już od pierwszej wystawy tego 

obrazu wiedziano, o czym pisała krytyka, że Gierymski przy pracach nad swoimi dziełami –  

nie tylko on zresztą – korzysta z fotografii957. Moim zdaniem uwaga Niewiadomskiego 

naprowadza nas na bardzo ważny trop, który on zaś uznaje za mało ważny. Obraz ten to tak 

naprawdę scena, która ma udawać podpatrzoną, „naturalną”, realistyczną. Dlatego też 

niektóre postaci, jak np. mężczyzna siedzący tyłem do widza, zostały celowo przedstawione 

w ten sposób, by kompozycja nie wyglądała teatralnie, jakby „grana do widza”. Pozostaje to 

w pewnym kontraście do przedstawionej na pierwszym planie gry w mora – chodzi w niej 

poniekąd o teatralność, zgadywanie i pilną obserwację przeciwnika958.  

Taka konwencja nie jest niczym nowym i myślę, że Gierymski był jej głęboko 

świadomy. Jednocześnie artysta ten stosuje zabieg, który przełamuje „milczącą (nie)obecność” 

widza i umieszcza postać mężczyzny, który patrzy wprost na nas, niejako demaskując naszą 

obecność959. Stąd też owe „patrzenie jakby pozował” do fotografii. Pokazuje on, że postaci na 

obrazie się obserwowane.  

Jak się dalej przekonamy, znakomita większość scen rodzajowych przedstawiających 

Włochów będzie opierać się na upozowaniu, co wynika z praktyki artystycznej, w której 

                                                      
957 Kurier Codzienny. Gierymski 1875, s. 1.  
958 Michał Haake tak opisuje zasady tej gry: „polega na tym, że w każdej turze gracz (przeważnie 

dwaj) na umówiony sygnał szybko wysuwają przed siebie dłoń, pokazując do pięciu palców bądź 

wcale. […] W tym czasie głośno, wręcz krzycząc do siebie, podają liczbę od zera do dziesięciu. 

Otrzymuje punkt ten, który odgadł sumę palców pokazanych przez graczy. Jeśli zgadną obaj, punktu 

się nie przyznaje. Walka toczy się tak długo, dopóki któryś z graczy nie uzyska trzech lub więcej 

punktów” (Haake 2015, s. 198). 
959 Podobnym chwytem posłużył się np. Jan Matejko w obrazie Hołd pruski, gdzie „do nas – 

widzów – zwracają się z obrazu dwie postacie: Boner i Piotr Kmita, zdający się uspokajać i uciszać tłum 

zgromadzony poniżej podium” (Poprzęcka 1986, s. 94).  
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korzystano z modela oraz fotografii, a także „udawania”, że ich podpatrujemy, że jest to 

„naturalna” scena. Na tym polega różnica u Gierymskiego – on zrywa z układem, w którym 

scena ma udawać podpatrzoną, ale chce przekonać widza, że my naprawdę na nią patrzymy, 

a więc w niej uczestniczymy. 

Jest to bardzo ciekawy punkt widzenia, który przenosi punkt ciężkości postrzegania 

scen z Włochami w roli głównej. Pokazuje bowiem, że w jakimś sensie polscy widzowie byli 

podpatrywaczami ich życia – oczywiście życia, które miało wyglądać tak, jak je sobie 

wyobrażano w Polsce. Co ważne, w większości przypadków sceny rodzajowe są zbudowane 

na zestawieniu ze sobą odpowiednich włoskich typów, już omówionych, wraz z całą gamą 

związanych z nimi skojarzeń. Stąd też o wiele bardziej interesujące jest przeniesienie naszej 

uwagi na sam mechanizm oglądania niż omawianie, w jakich kombinacjach zostały ustawione 

włoskie typy.  

Dlatego też pisząc o kolejnych włoskich scenach rodzajowych, będę starał się przede 

wszystkim stosować ten klucz interpretacyjny – „pokazać ich widzenie” (żeby przypomnieć 

formułę Mitchella), a więc sposoby i konwencje, za pomocą których zostali zaobserwowani 

(czy też – jak mieli zostać zaobserwowani), a nie tylko namalowani.  

Głosy badaczy na temat Gry w mora prezentują się następująco. Janusz Boguski pisał  

o samym sposobie malowania obrazu, ale zauważył także, że „jest to obraz, w którym bardzo 

wyczulone i dokładne podpatrzenie powszedniej sceny z życia łączy się z dążeniem do 

osiągnięcia doskonałej logiki w jej sformułowaniu malarskim”960. Dale pisze, że „każda z tych 

postaci, zgodnie z dążeniami dziewiętnastowiecznego realizmu, pokazana jest w konkretnym, 

charakterystycznym dla przedstawionej sytuacji ruchu i wyrazie. […] Czarny jegomość  

z wąsami, widoczny między tymi dwoma, oderwał właśnie wzrok od grających i zerka 

uważnie w stronę widza”961. Następnie Bogucki zwraca uwagę, że to wszystko miało być 

przede wszystkim „budulcem przejrzystej i mocnej kompozycji”962. 

Juliusz Starzyński pisał o obrazie jako wielkim wydarzeniu artystycznym ówczesnej 

Warszawy, które wywołało szeroką dyskusję z udziałem Henryka Struvego czy Henryka 

                                                      
960 Bogucki 1959, s. 178. 
961 Bogucki 1959, s. 178. 
962 Bogucki 1959, s. 180. 
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Filipowicza na temat realizmu oraz równoprawnego traktowania obrazów o tematyce 

historycznej i rodzajowej963.  

Do tego odniósł się Jerzy Malinowski, który cytując teksty Struvego na temat obrazu 

Gierymskiego, pisał, że „Struve, recenzując prace A. Gierymskiego, po raz pierwszy w Polsce 

określa cechy dystynktywne naturalizmu. Wypowiadając się przeciw, doskonale potrafi 

zanalizować obrazy według naturalistycznych kryteriów”964. Opisując Grę w mora oraz 

Austerię rzymską, Malinowski zauważa także, że „to kompozycje współczesne z życia 

codziennego Włoch. Gra w mora (tylko ten obraz się zachował) na pierwszy rzut oka robi 

wrażenie fotografii. Pragnąc być maksymalnie wiernym odtwórcą rzeczywistości, artysta 

przeprowadza drobiazgową charakterystykę postaci, werystycznie odtwarzając nawet drobne 

szczegóły”965.  

Dorota Dzierżanowska, poza uwagami podobnymi do tych przytoczonych przez 

wyżej wspomnianych badaczy, zauważyła, że „czerwona koszula jedynego ekscentryka z tego 

»statecznie« ubranego towarzystwa przywodzi na myśl osławiony »punkt świetlny«,  

o którym pisał Jean-Baptiste Camille Corot, że każdy obraz powinien mieć taki szczególny 

punkt, choć miejsce jego umieszczenia nie jest istotne. Te »punkty« będą pojawiały się na wielu 

późniejszych obrazach Aleksandra”966. 

Michał Haake przedstawił zaś obszerną analizę obrazu, w której omówił głosy 

krytyków, wyjaśnił kilka elementów z nim związanych, a także skupił się na dokładnym 

opisie kompozycyjnym967. 

Nie bez powodu przywołuję tak obszernie stan badań poświęcony tylko jednemu 

obrazowi. Jak widzimy, znajdujemy się wręcz w samym centrum jednego z najważniejszych 

artystycznych momentów w dziejach sztuki polskiej lat 1861-1914, przy okazji którego 

formowały się ważne poglądy na temat malarstwa, a także oceny jednego z najwybitniejszych 

polskich malarzy. A to wszystko przy okazji sceny przedstawiającej Włochów grających  

w mora. Na tym jednak nie koniec.  

                                                      
963 Starzyński 1961, s. 162-169. 
964 Malinowski 1987, s. 131. 
965 Malinowski 1987, s. 131. 
966 Dzierżanowska 2006b, s. 47. 
967 Haake 2015, s. 193-207. 
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Chciałbym tutaj wrócić do samego obrazu i do przedstawionych na nim Włochów. 

Zauważmy, jak Gierymski opisuje wieczory, które spędzał w Rzymie: „jeżeli wychodzę  

[z pracowni], to albo raz na dzień na kawę, kupić Maxowi gazetę francuską i cygar, albo 

wieczorem – i to nie dla spaceru, tylko do knajpki patrzeć na Rzymian, ponieważ z nich obraz 

teraz maluję”968. 

Pytanie zatem, na jakich Rzymian patrzył Gierymski? Choć we wcześniejszych 

interpretacjach obrazu pojawiały się opisy tych postaci, to zabrakło chyba czegoś w rodzaju 

rozpoznania ikonograficznego. Pomocny będzie tutaj jeden z tekstów, który ukazał się przy 

okazji pokazu Gry w mora i nie był do tej pory cytowany. Wyjaśnia on wiele. Tak pisze 

recenzent „Kuriera Codziennego”: „gra w mora praktykowana tak zawzięcie na Transtevere, 

ma własność roznamiętniania poczciwych amatorów makaronu i kuszenia wszystkich 

artystów, by ją uwiecznili na płótnie. Pan Gierymski nie oparł się tentacji i każe nam razem  

z Bersaljerem, ex-garybaldczykiem w czerwonym kaftanie i kilku innymi patrzeć, jak dwóch 

szulerów w mora się zgrywa”969.  

Ogląd obrazu sugerował, że postać w czerwonej koszuli to nie przypadek i jest to 

zapewne garybaldczyk – taki strój w Rzymie ok. 1871 roku wydaje się zupełnie zrozumiały, 

zaś dzięki tej uwadze wiadomo, że w ten sposób był również rozpoznawany w Polsce. 

Ponadto, jak pisze recenzent, „nie rozumiemy tylko światła, które jest prawie dzienne, białe, 

gdy przez okno patrzy na nas noc głucha, a przynajmniej zmierzch bardzo wydatny”970. 

Mając w pamięci te uwagi, można postawić tezę, że obraz ten należy rozpatrywać 

bardziej dosłownie. Potraktowałby więc tę scenę jako efekt owego patrzenia się Gierymskiego 

– zatem niekoniecznie są to „typy”, ale bardziej Włosi spotkani w „knajpce” wieczorem. 

Malarz mógł więc spotkać garybaldczyka i besaliera, którego można bez wątpienia rozpoznać 

po charakterystycznym kapeluszu z długim i masywnym frędzlem. 

W tym kontekście warto przypomnieć, zresztą już przywoływany, tekst Struvego,  

a dokładnie bodaj najsłynniejszy jego cytat (w nieco dłuższej formie)971. Krytyk pisze tak: 

„jeżeli teraz zastanowimy się nad tematami powyższych obrazów A. Gierymskiego, to nas 

                                                      
968 Gierymscy 1973, s. 220 (list Aleksandra do Prospera Dziekońskiego – Rzym, 3 I 1874). 
969 Kurier Codzienny. Gierymski 1875, s. 1. 
970 Kurier Codzienny. Gierymski 1875, s. 1. 
971 Cytat ten przypominają: Starzyński 1961, s.165 ; Malinowski 1987, s. 131. 
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uderzy przede wszystkim realizm, wychodzący z ostatnich granic piękna i sztuki. Artysta 

przy tworzeniu tych dzieł nie miał na oku upostaciowania jakiejkolwiek myśli: uchwycenia 

jakiegoś idealniejszego rysu z życia ludowego Włochów; jem u nie szło o poruszenie w widzu 

jakiejkolwiek poetycznej struny, o wywołanie estetycznej sympatii dla przedstawianych 

postaci. Bynajmniej! Rzeczywistość z całą potęgą prozaicznej prawdy; ludzie niższych sfer 

umysłowych, estetycznych i moralnych; plebejusze ducha – oto tematy Gierymskiego. 

[Léopold] Robert wziął sobie za najwyższe zadanie: przedstawienie szlachectwa duszy  

w najniższych nawet warstwach społeczeństwa włoskiego, nadanie najlichszemu 

prostaczkowi piętna arystokracji duchowej; tematy zaś obrazów, o których mówimy, 

wykazują przeciwnie pewne lubowanie się w ujemnych stronach życia ludowego, dziwną 

chęć zacierania w prostym ludzie ostatnich rysów szlachetności, człowieczeństwa. […] 

Wszystkie postacie rozbieranych obrazów, z małym tylko wyjątkiem, odznaczają się 

wyszukaną szpetnością; w żadnej nie napotykamy jakiegoś rysu sympatycznego, jakiejś 

strony dodatniej, zdolnej zadać kłam owej teorii o moralnym i umysłowym upadku 

proletariatu, zdolnej wykazać ową iskrę ducha, człowieczeństwa, tlejącą przecież i pod 

najtwardszą skorupą proletariuszowskiego serca, ogrzewającą jakimś idealniejszym ciepłem 

nawet najlichszą karczmę, zwłaszcza podczas zabaw i śpiewów ludowych”972. 

Struve nieco się pomylił. Nie są to sceny zabawy ludowej, ale „knajpa” – jak sam 

nazywa ją Gierymski – w Rzymie około zmierzchu. Stąd też to dziwne światło, śpiąca postać 

czy ogólne wrażenie, że oglądamy lekko pijane postaci, co widać zwłaszcza po 

zaczerwienionych twarzach. Krytyk miał natomiast rację jeśli chodzi o to, co Gierymski chciał 

przekazać – najzwyczajniejszy lud rzymski, a w dodatku bardzo „prawdziwy”. Jak wiemy, 

malarzowi pozowali modele, ale wprowadzenie bardzo „aktualnych” postaci (zwróćmy 

uwagę, że nikt nie ma na sobie „typowych” kostiumów, na co zresztą zwracał uwagę 

recenzent ) sugeruje, że chodziło o namalowanie „tego, co tu i teraz”. Co więcej, jak trafnie 

zauważył już recenzent „Kuriera Codziennego”, postaci te są być może szulerami albo 

zwyczajnie hazardzistami.   

W tym miejscu warto odnotować, że w polskiej ikonosferze, za wyjątkiem dwóch 

obrazków Henryka Pillatiego przedstawiającego Garibaldiego na Wyspie Caprera, to chyba 

                                                      
972 Struve 1875, s. 91.  
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pierwsze (i być może jedyne) przedstawienie garybaldczyka973. Nie chodzi jednak o to, że jest 

to obraz o charakterze politycznym, ale prawdziwa i bardzo dokładna obserwacja tego, co 

Gierymski zobaczył. Także na tym polegał realizm Gierymskiego –  nie ujął tej sceny za 

pomocą znanej konwencji, ale postarał się pokazać ją zupełnie inaczej. Nawet przedstawieni 

na niej Włosi, co nie podobało się Niewiadomskiemu, nie są przedstawieni zgodnie ze 

stereotypem, ale po prostu jako goście owej „knajpy”. Na swój sposób Gra w mora nabiera 

uniwersalnego wymiaru, a stało się to, paradoksalnie, poprzez umieszczenie w niej 

elementów na wskroś lokalnych. 

W polskiej ikonosferze prace Gierymskiego to nie jedyne przedstawienia Włochów  

w karczmie. Jak już pisałem, wiemy, że Włodzimierz Tetmajer namalował dzieło o takiej 

tematyce, przy czym pozostaje ono obecnie zaginione. Natomiast znamy z reprodukcji  

w „Tygodniku Illustrowanym” (1901 rok) rysunek Konstantego Mańkowskiego pt. W austerii 

włoskiej (il. 181). Zamieszczono również jego opis, w którym czytamy: „niniejszy rysunek 

wyobraża austerię włoską z zachowaniem wszystkich cech oryginalnych podobnej instytucji. 

Sama gospoda, ze ścianami, pokrytymi malowidłami, z portretem Wiktora Emanuela; goście, 

siedzący przy stołach w całej różnorodności typów charakterystycznych; para 

nieszczęśliwych, zarabiająca na chleb śpiewem i muzyką – wszystko to składa się na całość, 

pełną życia i prawdy”974.  

Na swój sposób praca ta jest odwrotnością dzieła Gierymskiego – charakterystyczne 

włoskie typy czy „wszystkie cechy oryginalne podobnej instytucji”. Zwróćmy jednak uwagę 

na to, że praca Mańkowskiego, tak jak i Gierymskiego, nie ma w sobie żadnego pogodnego 

elementu. Przeczy to wizerunkowi Włochów jako wesołego narodu, który lubi się bawić.  

 

Włoski karnawał i polscy artyści 

„Karnawał po to, żeby głupstwa robić. Niech ich tam diabli wezmą. Per Bacco! O takiej 

zabawie Wy, Panowie, nie macie pojęcia. Tańczyć na przykład na ogromnym placu Navona, 

gdzie kamienie tak śliskie jak posadzka, pod odkrytym niebem. Plac jakby się palił od gazu  

                                                      
973 Grajewski 1972, s. 211. 
974 Nasze ryciny. Mańkowski 1901, s. 35. 
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i bengalskich ogni. Pana Alexandra nie brakowało tam i jego zacnych towarzyszy”975. Tak 

swoje karnawałowe przygody opisywał w marcu 1876 roku Aleksander Gierymski. Nie był 

on odosobniony w tych doświadczeniach – jak już pisałem wyżej, podobne przygody miał np. 

Julian Fałat.  

Jak natomiast pamiętamy z opowiadania Pod włoskim niebem Kraszewskiego, karnawał  

stanowił wręcz punkt kulminacyjny rzymskiego życia. Natomiast Katarzyna Paradowska,  

w cytowanym już opracowaniu, zwracała uwagę, że opisy karnawału publikowano  

w „Kłosach” regularnie. Nie przełożyło się to natomiast na liczbę przedstawień karnawału  

w polskiej ikonosferze. Pojawiły się w niej: obraz Millera  Karnawał w Rzymie na Corso (il. 182) 

z 1869 roku oraz ilustracja Feliksa Wygrzywalskiego Karnawał w Rzymie (il. 183), zamieszczona 

w 1904 roku w „Tygodniku Illustrowanym”976. W jej opisie czytamy tak: „czas karnawałowy 

wszędzie poświęcony bywa przeróżnym zabawom, zwłaszcza we Włoszech, gdzie karnawał 

stanowi jednocześnie uroczystość ludową. Niezwykłym przepychem odznaczał się w wiekach 

średnich obchód karnawałowy w Wenecji – po upadku zaś jej pierwsze miejsce pod tym 

względem zajął Rzym, gdzie do tej pory urządzane bywają w czasie karnawału na ulicach 

defilady strojnych powozów, »confetti« pochody kostiumowe itp. Taką właśnie uroczystość 

ludową przedstawia nam niniejszy rysunek, pełen życia oraz iście zapustnego nastroju977. 

Wracając zaś do obrazu Millera, warto zauważyć, że przedstawia on jeden z najbardziej 

charakterystycznych elementów karnawału rzymskiego, czyli paradę (niegdyś powozów) na 

Corso, podczas której obrzucano się kwiatami lub „confetti” – przy czym w praktyce były to 

małe kawałki gipsu, co opisywał choćby Gierymski978. Wśród postaci, które widzimy na 

obrazie, pojawiają się również osoby poprzebierane w stroje bohaterów z commedii dell’arte.   

Na tym tle pewną odmienność stanowią trzy prace Aleksandra Gierymskiego 

zatytułowane Z karnawału rzymskiego, publikowane w 1880 i 1882 roku w polskiej prasie979. 

Pierwsza z nich przedstawia przebrane w przeróżnie stroje postaci bawiące się na Kapitolu 

obok posągu Marka Aureliusza (il. 184). Kolejna – powrót masek, czyli osoby przebrane  

                                                      
975 Gierymscy 1973, s. 205 (list Aleksandra do Henryka Szaniawskiego – Rzym, 11 III 1876). 
976 Obraz Millera był reprodukowany w „Tygodniku Illustrowanym” w 1911 roku (zob. 

Grajewski 1972, s. 183). 
977 Nasze ryciny. Karnawał w Rzymie 1904, s. 117. 
978 Gierymscy 1973, s. 149-151 (list Aleksandra do Kazimierza Epplera Prospera Dziekońskiego 

– Rzym, 21 II 1874). W liście tym znajdują się także opisy innych karnawałowych przeżyć Gierymskiego.  
979 Nieco miejsca poświęcił im Michał Haake – zob. Haake 2015, s. 211-214. 
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w stroje z commedii dell’arte, (il. 185), zaś ostatnia pokazuje scenę zabójstwa na Zatybrzu (il. 

186). O ile te dwie pierwsze sceny można uznać za rozgrywające się w XIX wieku, tak ta 

ostatnia sprawia wrażenie toczącej się w nowożytności. Może być to jednak tylko kostium – 

w takim układzie mielibyśmy zabójstwo dokonane „współcześnie”, ale poprzez strój bohatera 

sprawiałoby wrażenie sceny stylizowanej na nowożytną.   

Gdybyśmy zaś mieli podsumować wątek wizerunku Włochów w kontekście 

karnawału, to przede wszystkim trzeba zauważyć, że sceny te nie różnią się od tych 

opisywanych w prasie. 

 

Na włoskim placu i podwórku 

Poza karnawałem większość scen rodzajowych z Włochami jest o wiele bardziej  

skonwencjonalizowanych i – jak już pisałem – w znakomitej większości przedstawiają włoskie 

typy w odpowiedniej scenerii, która jest „naturalnym miejscem”, w którym możemy na nich 

patrzeć.  

Przykładem może być obraz Teodora Axentowicza U studni w Wenecji (il. 187) z 1883 

roku. Była pokazywana w Warszawie i została omówiona w „Przeglądzie Tygodniowym 

Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”:  „P. Axentowicz, wymalował […] scenę 

większych rozmiarów, odgrywającą się w Wenecji, u publicznej studni. Chichocą się przy niej 

dziewczęta po wodę idące, a ich radością cieszy braciszek, idący po kweście. Płeć piękna, na 

tym obrazku, niezmanierowana ani trochę, wygląda żywo i raźnie, braciszek także niczego, 

choć ogólny koloryt płótna, troszeczkę szary, nie daje należytego widzowi wyobrażenia o tych 

efektach światła, jakie na południu Alp słońce roztacza”980. Mamy na tym obrazie typowe 

elementy włoskiej sceny rodzajowej – znana przestrzeń (Wenecja), lokalny element (studnia), 

który w dodatku powoduje, że gromadzą się wokół niego Włoszki podczas swoich 

codziennych czynności. Warte podkreślenia jest także pojawienie się postaci zakonnika, 

bardzo często traktowanego jako element włoskiej rzeczywistości, ale niekoniecznie jako 

rozmodlona postać.  

                                                      
980 Echa warszawskie 1883, s. 608. Można dodać, sądząc po sygnaturze, że praca powstała  

w Monachium.  
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Dodać można, że tego typu przedstawienie ze studnią w Wenecji nie było wyjątkowe. 

Na przykład w „Tygodniku Illustrowanym” z 1900 roku zamieszczono reprodukcję obrazu 

A. Salinasa pt. Przy studni w Wenecji (il. 188), zaś w jej opisie czytamy: „istnieje w tym 

nadmorskim mieście mnóstwo małych placyków. na których zwykle znajdują się studnie 

ocembrowane marmurem. Przy studniach tych zbiera się ludność, a zwłaszcza młode 

dziewczęta na pogawędkę. […] Jeden z takich kącików »królowej Adriatyku« wyobraził nam 

malarz, starając się o wierne odtworzenie architektury i charakterystyki typów”981.   

Poza miejscami publicznymi, gdzie oglądanie Włochów jest w pewien sposób 

dopuszczalne społecznie, pojawiają się także prace, gdzie niejako ich „podglądamy”, 

ponieważ „wchodzimy” na podwórza ich domostw, czyli przestrzeni bardziej prywatnej. 

Przykładem takiego obrazu jest praca Mariana Trzebińskiego pt. Podwórze włoskie (il. 189) 

opublikowana w „Świecie” z 1912 roku. Była ona reprodukowana z okazji wystawy, na której 

pokazano znaczną liczbę prac, które Trzebiński przywiózł z Włoch982. Na pierwszym planie 

widzimy dwójkę „typów włoskich” z dziewczynką, zaś pozostałe postaci znajdują się na 

drugim planie. Scena rozgrywa się w zabytkowym podwórku, co jest zresztą znanym 

stereotypem na temat tego, że Włosi prowadzą życie często na zewnątrz. Czemu służy takie 

ujęcie? Poza malowniczym podwórkiem samo przedstawienie Włochów zyskuje „efekt 

prawdziwości”, ponieważ niejako oglądamy ich w ich własnym domu, a nie przestrzeni 

publicznej. Pytanie jednak, czy w ten sposób nie stawali się oni pewnego rodzaju „atrakcją 

turystyczną”, gdyż ich tryb życia był zakłócany przez turystów, spragnionych 

„malowniczości”.  

Trudno to rozstrzygnąć, zwłaszcza że Trzebiński napisał krótką relację ze swojego 

pobytu w Sienie, opublikowaną w „Świecie” kilka numerów wcześniej, gdzie poza opisem 

miasta, tak ocenił samych mieszkańców: „poza tym sieneńczycy znani są ze swej uczciwości  

i grzeczności, a ich język uchodzi za najczystszy ze wszystkich dialektów włoskich”983. Być 

może więc jego relacje ze sieneńczykami były bardzo serdeczne, a więc gdy pojawiał się na ich 

podwórkach, był tam mile widziany. 

 

                                                      
981 Nasze ryciny. Przy studni 1900, s. 693. 
982 Z Pałacu Sztuki 1912, s. 4-5.  
983 Trzebiński 1912, s. 5. 
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Włosi i Inni 

W tym kontekście pojawia się jeszcze inny wątek, czyli prace przedstawiające właśnie 

interakcje pomiędzy Włochami a przyjezdnymi. Takie ujęcie tematu widzimy w pracy 

Stanisława Rejchana pt. Riva dei Schiavoni w Wenecji, opublikowanej w „Tygodniku 

Illustrowanym” w 1888 roku (il. 190). W jej opisie, który zarazem dotyczy tego bulwaru  

w Wenecji, czytamy tak: „przez cały dzień wre tutaj życie, roją się tłumy przechodniów, 

rozlega się gwar zmieszanej rozmowy, krzyku przekupniów, nawoływań gondolierów, 

zachęcających swoim monotonnym Gondola, gondola, signior! do wycieczki na morze. […] 

Artysta wiernie pochwycił fizjonomie ulicy i typów, nadających szczególniejszą 

charakterystykę temu osobliwemu miastu, które nie darmo nazywa się perłą w koronie 

Italii”984. 

Warto zauważyć, że głównym elementem tej kompozycji jest właśnie gondolier 

zaczepiający turystkę. Łączy się to z opisywanym po wielokroć zjawiskiem oferowania przez 

Włochów przeróżnych usług turystom. Z reguły jednak, jeśli mamy w pamięci choćby Kartki  

z podróży Kraszewskiego, to zauważymy, że byli one postrzegani jako natręci, czy też 

naciągacze. 

Praca ta poświadcza jednak przykry dla Włochów stereotyp – jeśli pojawiają się  

w interakcji z przyjezdnymi, to w usłużnej roli.  

 

 

XIII. Pomiędzy codziennością, rytuałem a pobożnością – 

Włosi i sceny religijno-rodzajowe  
 

Najzupełniejsza z panem Bogiem poufałość 

Takie refleksje, będące wynikiem obserwowania włoskiej pobożności w całej Italii, 

spisał Józef Ignacy Kraszewski: „W ogóle całe nabożeństwo włoskie i stosunek człowieka do 

Boga we Włoszech inny jest niż na północy. Jestli to skutkiem zabytków obyczaju 

                                                      
984 Nasze ryciny. Riva dei Schiavoni 1888, s. 206. 
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pogańskiego, czy charakteru ludzi, nie wiem, ale przy głębokiej namiętnej wierze, forma jest 

dziwna, we wszystkim co [się] religii tyczy. 

 Można by rzec, że my szanujemy Boga, a oni go czysto po ludzko i niemal jak człowieka 

kochają. Jak św. Januarego jego stare krewniaczki łają, gdy nie spieszy się z cudem, tak swych 

patronów tłuką często Włochy i wyrzucają, jeśli na ich modły są głusi. W kościele obok 

najżarliwszej modlitwy spotyka się najzupełniejszą z panem Bogiem poufałość”985. 

Obserwacje te poczynił Kraszewski w znanych nam już Kartkach z podróży podczas 

nabożeństwa w Coloseum. W cytacie tym widzimy trzy ważne problemy – obserwowanie 

włoskiej pobożności, zestawianie jej z własną (polską, czy też zaalpejską) oraz doszukiwanie 

się w niej charakterystycznych dla Włochów – jako narodu – cech.  

Podobne mechanizmy widać w opisie konkretnego obrazu – tak pisano o pracy Daniela 

Budkowskiego pokazywanej w Warszawie w 1875 roku: „Wdowa, obraz p. D. Budkowskiego, 

przedstawia włoskie kobiety, wcale do naszych niepodobne, jak nam chce dowieść utwór 

wzmiankowany. Wedle podania, Włoszki są wielce pobożne: ta jednak odstępuje od danej 

reguły. Przyklękła tylko na niskim stołku, ręce oparła na filarze, głowę na rękach. Po licach 

miga wyraz żalu, czy rozdrażnienia. Nie jest to smutek – ale co? Modlitwa się nie klei. Młody 

Włoch z głębi kruchty spogląda ku wdowie”986. Znów widzimy zestawianie polskiej i włoskiej 

religijności, operowanie stereotypem oraz traktowanie całej sceny bardziej jako rodzajowej – 

tematem jest właściwie Włoch patrzący na wdowę. 

W polskiej ikonosferze problem włoskiej religijności zajmuje ważne miejsce. Prac, które 

zajmują się tą tematyką, jest całkiem sporo. Można je podzielić na przeróżne grupy, przy czym 

najlepszych modelem byłoby zarysowanie dwóch komplementarnych osi: „metafizyczność” 

– zwyczaj / codzienność – odświętność. Dzięki takiemu założeniu będzie możliwe opisanie nie 

tylko ikonografii samych scen, ale także pewnych mechanizmów postrzegania włoskiej 

pobożności czy duchowości.  

W tej pierwszej chodzi o opozycję pomiędzy głębokim doświadczeniem mistycznym, 

jakie przynosi praktyka religijna, a zachowaniem zwyczajowym, które jest powiązane ze sferą 

pobożności. Innymi słowy, chodzi o różnicę pomiędzy np. objawieniem, jakiego doznał  

                                                      
985 Kraszewski 1866, s. 366. 
986 Obrazy na Wystawie 1875, s. 451. 
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św. Franciszek, a noszeniem krzyżyka – jak Neapolitanka z omawianej już ilustracji 

Gierymskiego. To pierwsze przynależy do teologii, zaś drugie – bardziej do kultury.  

Drugi układ odniesień to opozycja tego, co wydarza się codziennie (np. modlitwa  

w kościele) od rzeczy odświętnych, czy też wyjątkowych (np. procesja świąteczna lub 

pogrzeb).  

Oczywiście w interpretacji poszczególnej pracy kluczowe jest połączenie tych dwóch 

kategorii. Dla przykładu zatem, Józef Ignacy Kraszewski uczestniczący w uroczystej procesji  

w Wenecji to zachowanie odświętne i bardziej kulturowe – tego typu wydarzenie ma miejsce 

niezbyt często, zaś autor Kartek z podróży był tam bardziej z powodów kulturowych, niż 

religijnych. Omówię zatem kilka prac, wskazując jak odnoszą się one do tych dwóch osi. 

 

Włoszki i modlitwa  

Przede wszystkim, możemy wyróżnić prace, które zasadniczo przedstawiają „włoskie 

typy” podczas modlitwy czy innych praktyk religijnych987. Do nich należy np. Ofiarowanie 

Karola Millera (il. 191), opublikowane w „Tygodniku Illustrowanym” w 1911 roku, przy 

okazji wystawy malarza. Widzimy właściwie Włoszkę w typowym stroju, która przed 

przydrożną kapliczką poleca Madonnie swoje dziecko. Podobny motyw, czyli Włoszki 

podczas modlitwy, widzimy w pracach Włoszka Daniela Budkowskiego (il. 192) czy 

Neapolitanki Aleksandra Kotsisa (il. 193).  

W pracach tych widać przede wszystkim stereotyp związany z włoską pobożnością, 

która wyraża się modlitwą. Warto podkreślić, że pozostałe elementy obrazu zostały 

ograniczone do minimum (choć w tle zarysowano inne postaci), zaś cała uwaga widza skupia 

się na postaci kobieciej, o której włoskości zaświadcza odtworzenie typowego stroju. 

Odnosząc się zaś do zaproponowanego wyżej schematu, mamy do czynienia  

z zachowaniem codziennym i raczej „metafizycznym” – nie można tym postaciom odmówić 

prawdziwej pobożności, takie przynajmniej były intencje malarzy. Dodać jeszcze można, że  

w tym ujęciu, zwłaszcza na obrazie Budkowskiego, pojawia się wątek „zadumanej Włoszki”.  

Co jednak ciekawe, tego typu scena może być nieco bardziej skomplikowana, jeśli 

umieścimy te postaci w zabytkowym wnętrzu kościoła. Siłą rzeczy zostaną one nieco 

                                                      
987 Zob. też: Capitelli 2013. 
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zmarginalizowane, stając się sztafażem. Do takich prac należą obrazy Aleksandra 

Gierymskiego oraz Pantaleona Szyndlera (il. 194-195). Trudno powiedzieć, czy pod względem 

semantycznym  postaci te mają jakiekolwiek znaczenie. 

Inny obraz Szyndlera z „Kłosów” z 1883 roku (il. 196) przedstawia postaci w Bazylice 

św. Marka. Właściwie każdego z bohaterów tego obrazu moglibyśmy zaklasyfikować inaczej, 

biorąc pod uwagę wyżej wskazaną opozycję. Np. dla postaci w głębi, czyli rodziców 

chrzczących dziecko, jest to wydarzenie odświętne, ale raczej kulturowe. Kobieta, która leży 

krzyżem na posadce, zdaje się przeżywać głębokie poruszenie religijne, być może 

„mistyczne”. Tymczasem starszy mężczyzna, stojący po prawej stronie obrazu, sprawia 

wrażenie, jakby modlił się w sposób codzienny. W głębi kompozycji znajduje się mężczyzna 

wyglądający na pielgrzyma. Choć nie wykonuje on żadnych gestów, to możemy się domyślić, 

że również przeżywa religijne poruszenie. Innymi słowy, widać, że każdy znalazł się w tym 

kościele z nieco innych powodów. Jednocześnie Szyndler pokazuje, niemalże na jednym 

obrazku, możliwe warianty włoskiej religijności.  Warto jednak odnotować pewną umowność 

w przedstawieniu samego wnętrza kościoła – niektóre z jego fragmentów przypominają te, 

które wdzieliśmy w obrazie Julietta Szyndlera – rzeźbę w tle czy samo wejście. 

 

Bractwo miłosierdzia 

Na tym tle wyróżnia się praca Mariana Trzebińskiego pt. Pogrzeb członka bractwa 

miłosierdzia we Florencji, opublikowana w „Wędrowcu” w 1903 roku (il. 197). Przedstawia ona 

scenę, w której członkowie konfraterni, ubrani w stroje pokutne, odprowadzają na wieczny 

spoczynek jednego ze swoich członków, niosą jego trumnę na marach. Pod względem 

kompozycji z ich szpiczastymi strojami komponują się elementy architektury. Całość 

wywołuje nastrój grozy, ale i pewnego rodzaju malowniczości. Jak wynika z licznych opisów, 

tego typu obyczaje włoskiej religijności fascynowały  Europejczyków. Przede wszystkim 

wątek przeróżnych procesji, nie tak częstych poza Alpami, budził zaciekawienie. Oczywiście 

w przypadku pracy Trzebińskiego tematyka jest o wiele poważniejsza, bo związana  

z pogrzebem, co wskazuje na metafizyczny charakter przedstawienia.   
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Cisza klasztoru 

W tym miejscu warto także wspomnieć o nieco innej grupie prac, które przedstawiają 

codzienne życie zakonników i zakonnic. Nie są to ściśle sceny religijne, bo mają charakter 

bardziej rodzajowy, ale wiążą się z życiem klasztornym (il. 198-200).  

Na przykład do takich dzieł możemy zaliczyć pochodzące z lat 1885-1886 obrazy 

Siemiradzkiego, które przedstawiają sceny z życia mniszek w opactwie pod Rzymem. Jeden  

z nich tak opisywał Stanisław Lewandowski: „w innym obrazie, zatytułowanym »Na 

klasztornym tarasie«, stoją oparte o balustradę dwie kobiety w habitach zakonnych. Młodsza, 

pomimo książki w ręku i różańca, patrzy gdzieś w dal za mury klasztorne na ciągnące się  

w dole miasto. Obok pochylona staruszka szepce pacierz z na wpół przymkniętymi oczyma. 

Dla niej przyszłość nie ma już znaczenia, o przeszłości nie myśli. Poza nimi młoda nowicjuszka 

zapala światło w latarni przed rzeźbioną Madonną”988 (il. 199). 

Warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju kontemplacyjny nastrój całej kompozycji. 

Choć oglądamy codzienne życie zakonnic, to widać, że jest w nim coś mistycznego. Co 

ciekawe, znajdujemy się w środku konwentu, z reguły zamkniętego dla świata zewnętrznego.   

 

Et in Arcadia ego  

Na sam koniec omawiania tematyki związanej z włoską religijnością, chciałbym 

zauważyć obraz Siemiradzkiego Z wiatykiem (il. 201). Choć pozornie mamy do czynienia  

z typową sceną rodzajową, to jednak niesie ona ze sobą głębszy sens. Jak widać, do chorego, 

a być może nawet umierającego, udaje się kapłan z ostatnim namaszczeniem. Sądząc po 

znajdujących się zabudowaniach, jest to klasztor, z którego zakonnik będzie schodził do 

miasteczka. Najprawdopodobniej towarzyszą mu bliscy potrzebującego. Kobiety są 

oczywiście ubrane w typowe włoskie kostiumy. Widać, że wszyscy się śpieszą. Dokoła 

znajduje się włoski pejzaż, ze wszystkimi ważnymi dla niego elementami, można powiedzieć, 

że wręcz arkadyjski.  

Warto także zauważyć, co jest źródłem światła na obrazie – świece, których zapalone 

knoty chłopcy pieczołowicie chronią, lampa pod figurą Matki Bożej oraz zachodzące słońce. 

                                                      
988 Lewandowski 1904, s. 69. 
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Świece, jak możemy się domyślać, symbolizują chorego, którego życie może za chwile 

zgasnąć. Lampa pokazuje, że jeśli zapadnie ciemność, np. grzechu, to Matka Boża może 

oświetlić drogę do Boga. Nie zmienia to faktu, że zaraz ostanie promienie rozświetlą jeszcze 

fasadę kościoła, ale i tak prędzej czy później  zapadnie zmrok. Czy z nim przyjdzie śmierć? 

Wszak wiemy, że nawet w arkadyjskim pejzażu możemy ją spotkać. 

 

 

XIV. Wnioski  

 

Obserwacje 

Znaczna część wniosków była referowana na bieżąco, dlatego tutaj chciałbym 

przedstawić kilka uwag czy ogólniejszych obserwacji. 

Jak się okazuje, wątki włoskie w latach 1861-1914 są o wiele bardziej zakorzenione  

w polskiej kulturze, niż mogło się wydawać. Widać to było przede wszystkim na przykładzie 

artykułów prasowych – to w nich mogliśmy znaleźć całkiem sporo informacji na temat Włoch, 

nie tylko ówczesnych, ale także ich historii. Pokazuje to, że były to fakty nie tyle znane 

podróżnikom do Włoch czy italofilom, ile należały do pewnego kanonu powszechnej wiedzy. 

Na swój sposób ma to także ujemne strony – Włosi, zwłaszcza ci żyjący w latach 1861-

1914, byli postrzegani przede wszystkim przez pryzmat kulturowych kalek, a także 

przedstawiani za pomocą przeróżnego rodzaju konwencji, czasami dla nich krzywdzących.  

Co jednak ciekawe, to ich – powszechnie podziwiania – historia, okazywała się bardziej 

podatna na interpretacje, niż sytuacja współczesna. Mit Italii bywał więc czasami bardziej 

intelektualnie płodny, w kontraście do kontaktu z włoską rzeczywistością. Zasadniczo tematy 

związane z dziejami Włoch, a także ich literaturą, są zatem badawczo i poznawczo ciekawsze, 

niż np. szeroko rozpowszechnione „typy”. Wynika to z tego, że malarze byli w większości 

„dziećmi swojej epoki”, w której niejednokrotnie dominowała fascynacja przeszłością – 

umocniona silną pozycją „historii jako bogini XIX wieku”. Innymi słowy, artyści w dawności 

widzieli wspaniałość, w teraźniejszości – jedynie teraźniejszość. Italia, wraz ze swoją bogatą 

kulturą, okazywała się zatem szczególnie intrygująca. 
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Warto zauważyć, że wszystkie włoskie tematy cieszyły się zainteresowaniem – 

pojawiały się niemalże co roku na wystawach, często je również omawiano czy przedstawiano 

w postaci ilustracji w czasopismach. Możemy nawet powiedzieć, że włoskie motywy były 

przyjmowane z uznaniem, na swój sposób afirmowano Włochów, nie czyniono zarzutu, że 

znów ktoś pokazuje ich wizerunki. Chyba zwyczajnie nie nudziły się czytelnikom i widzom. 

W tym wypadku mamy wręcz do czynienia w symbiotyczną współpracą prasy ilustrowanej  

z malarzami, często reprodukującymi w czasopismach swoje prace po powrocie z Italii. Co 

jednak ciekawe, podróż włoska – jak się okazuje – nie była warunkiem koniecznym do 

malowania czy rysowania Włochów.  

Wizerunki Włochów były zaś w tych dziełach postrzegane jako „prawdziwe” – w tym 

sensie, że każdą z tych prac uznawano za taką, która przedstawia Włochów właśnie takimi, 

jakimi naprawdę są. Jeśli dyskutowano na ich temat, to głównie o tym, jak zostały 

namalowane postaci lub czy ogólnie temat jest stosowny. Dużo zależało jednak od zapatrywań 

danego krytyka – symptomatyczne były tutaj reakcje Henryka Struvego czy Wojciecha 

Gersona oceniających dzieła o włoskiej tematyce. 

Należy podkreślić, że w polskiej ikonosferze tego okresu pojawia się zdecydowanie 

więcej wizerunków kobiet. Myślę, że świadczy to nie tylko o postrzeganiu ich jako pięknych 

modelek, wartych malowania, ale również ze względu na pewnego rodzaju egzotykę i różnicę 

w obyczajach pomiędzy nimi a Polkami. Było to fascynujące, choć czasami prowadziło do 

tworzenia krzywdzących stereotypów, zarówno przez malarzy, jak i literatów omawiających 

inspirowane Włoszkami dzieła. 

Niezwykle ciekawym wątkiem jest to, jak polska ikonosfera reaguje na zmiany we 

Włoszech po 1861 roku. Jak pisałem we wstępie, zasadniczo konwencje przedstawienia 

Włochów się nie zmieniają. Myślę jednak, że widocznie mniejsza popularność tematu pifferari 

czy lazzaronów jest związana z faktem, że zjawiska te powoli zanikały we włoskim 

społeczeństwie, a następnie – także w polskiej ikonosferze. Na swój sposób przemiany we 

Włoszech po Il Risorgimento widać także w zjawisku emigracji ciociari-modeli do europejskich 

stolic, co skutkowało wręcz masowym upowszechnieniem ich wizerunków. 

Większość obrazów, które omawiałem, była mocno skonwencjonalizowana. Właściwie 

trudno znaleźć przedstawienie niezwykle oryginale, wyjątkiem jest tutaj chyba jedynie 

Autoportret z żoną Edwarda Okunia. Warto jednak zaznaczyć – co było widać zwłaszcza na 
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przykładzie Aleksandra Gierymskiego – że artyści wybitni nawet w ramach konwencji 

potrafili odnaleźć własny sposób postrzegania i przedstawiania Włochów. Jakkolwiek brzmi 

to banalnie, to w ich przypadku Italia była płodną inspiracją. Nie zmienia to faktu, że do 

badania ikonosfery czasami bardziej przydają się prace mniej wybitne, ale w których, ze 

względu na brak artystycznej inwencji, widać mniej lub bardziej świadomie powieloną 

określoną konwencję, motywy czy stereotypy. 

Jak okazało się w toku badań, na razie wstępnych, w polskiej ikonosferze występują 

podobne motywy i konwencje, jak w całej kulturze europejskiej tego czasu. Co ważne, nie są 

to naśladownictwa, ale wspólnota tematów, które są razem przeżywane. Warto jednak 

zauważyć, że właściwie każda nacja ma swoje „ulubione” wątki, które są szczególnie śledzone 

w literaturze czy sztukach pięknych. 

Warto zwrócić uwagę, że znaczna część wyżej poruszanej problematyki ma swoją 

genezę w tekstach czy praktykach romantyzmu, zwłaszcza francuskiego. Pomimo 

zmieniających się mód oraz kolejnych przełomów literackich, pewne wątki czy formuły, 

zaproponowane jeszcze przez Georges’a Byrona czy Victora Hugo, trwały i trwały. Co 

ciekawe, później do grona najważniejszych pod tym względem autorów dołącza także 

Hypolyte A. Taine. Choć nie ma dowodów na to, że był masowo czytany przez malarzy, 

których prace omawiałem, to jednak można odnieść wrażenie, że często jest „ukrytym 

wzorem”. Sposób postrzegania Włochów, który został przedstawiony na niektórych polskich 

pracach, wygląda, jakby ich autorzy wręcz inspirowali się Podróżą po Włoszech, zwłaszcza jeśli 

chodzi o postrzeganie „włoskich typów”. 

Zamykając zaś te obserwacje, warto także zauważyć, że rola fotografii w procesie 

powstawiania prac polskich artystów była większa, niż mogło się zdawać na początku. Być 

może było to spowodowane przede wszystkim masowym rozpowszechnieniem zdjęć 

włoskich typów i zabytków oraz ich łatwa dostępność, zwłaszcza podczas podróży włoskiej. 

 

Perspektywy dalszych badań 

W świetle przeprowadzonych w niniejszej pracy badań okazuje się, że pojawia się kilka 

wątków, które wymagają przeanalizowania, by dopełnić naszą wiedzę na temat obecności 

Włochów w polskiej ikonosferze, czy też ich wpływu na naszą kulturę. 
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Przede wszystkim ciekawy okazuje się temat dantyzmu w malarstwie polskim, ale nie 

tylko w postaci ilustracji do Boskiej komedii, ale głębszych inspiracji samym tekstem czy też 

postacią Dantego. W tym kontekście na pewno wymaga zbadania twórczość Adama 

Chmielowskiego, którego prace – zwłaszcza postaci w „dantowskiej opończy” oraz swoiste 

poczucie zagubienia „pośrodku ciemnego lasu” – zdradzają intrygujące inspiracje Boską 

komedią. Podobnie rzecz się ma z wątkiem, jakim jest kilka przedstawień malarskich (Okuń, 

Weiss czy Trzebiński), powstałych ok. 1900, w których Włoszka występuje jako tzw. figura 

myśli/melancholii. 

Następnie, dopełnieniem wątków imagologicznych byłaby analiza i interpretacja 

postaci Bony Sforzy w dziewiętnastowiecznym malarstwie i czasopismach ilustrowanych. 

Podobnie rzecz ma się z innymi Włochami, którzy w okresie Złotego Wieku współtworzyli 

polską kulturę, a później zostali bohaterami ikonosfery w latach 1861-1914.  

 Jeszcze innym wątkiem jest renesansyzm w polskim malarstwie tego okresu. Myślę, 

że kluczowym wątkiem, czy też postawą estetyczną, byłby sygnalizowany już przez Juliusza 

Starzyńskiego „wenecjanizm”, a nawet owe „upojenie się nim”. Jak przypuszczam, tych 

wątków i inspiracji może być więcej, niż może się obecnie wydawać.  

Ponadto, jako kolejny temat widziałbym badania nad recepcją 

dziewiętnastowiecznego malarstwa włoskiego w polskich czasopismach. Poszukując 

materiału do własnej pracy, natrafiałem na reprodukcje i opisy tych obrazów, co świadczy  

o zainteresowaniu nimi, a także o potencjalnym wpływie na polską kulturę w tym czasie. 

Pytanie jednak – w jakim zakresie? W tym kontekście ciekawe byłoby także kompleksowe 

zbadanie obecności Włochów na łamach polskiej prasy w tym czasie.  

Szczególnym wątkiem, a zarazem chyba najtrudniejszym, byłaby próba odpowiedzi 

na pytanie, jakie wątki nie występują w polskiej ikonosferze – pomimo potencjału, by się  

w niej pojawić. Nie chodzi tutaj o „gdybologię”, ale zastanowienie się na przykład, dlaczego 

pomimo poświadczonej obecności Torquata Tassa w polskiej literaturze oraz 

dziewiętnastowiecznej fascynacji tą postacią, nie stał się on inspiracją dla polskich malarzy?  
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XV. Zamiast zakończenia 

 

Mieczysław Brahmer tak pisał w cytowanym już wstępie do Kultury Odrodzenia we 

Włoszech: „Burckhardta nie interesują dociekania genetyczne. Nie stara się dotrzeć do 

zalążków renesansu, ale chce w barwnym przekroju okazać jego przejawy znamienne dla 

całego okresu. Nie podejmuje też pytań związanych z chronologią i periodyzacją, jakkolwiek 

zupełnie wyminąć się ich nie da i przychodzą do głosu mimo wszystko. Płat dziejów, jaki 

stawiono przed nami, jest ogromny: od wieku XIII, od czasów Fryderyka Hohenstaufa  

i Dantego, po lata kontrreformacji. W tej rozpiętości niemal trzech stuleci zaszło zmian 

niemało i Burckhardt zbyt dobrze zna swój przedmiot, by nie zdawać sobie z tego sprawy. Nie 

omieszka więc na przykład poświadczyć różnicy, jaka zachodzi między despotami włoskimi 

XIV i XV wieku. Ale czyni to bez nacisku, nie wysuwając na plan pierwszy zagadnień rozwoju 

historycznego. Obraz, który odsłania, na przekór swemu wewnętrznemu dynamizmowi, jest 

obrazem statycznym, jak uchwycony na kliszy moment pełnego napięcia dramatu”989. 

Rozpoczynając pracę nad tą dysertacją, byłem zainspirowany tymi słowami i także 

chciałem nie tyle badać zalążki, ile dokonać pewnego rodzaju przekroju, by pokazać to, co 

ważne dla polskiej ikonosfery w latach 1861-1914. Również nie chciałem zajmować się 

periodyzacją, choć – jak było widać – nie udało się uniknąć pisania o niej. Nie interesował mnie 

też szczególnie problem rozwoju historycznego, dlatego niezbyt dużo miejsca poświęciłem 

formalnym cechom obrazów, czy też uwikłaniom artystów w nurty i kierunki artystyczne.  

 Interesowała mnie właśnie ikonosfera – wraz z założeniem, że pomimo swojej 

zmienności stanowi ona dowód na „długie trwanie” pewnych postaw czy zainteresowań. 

Dlatego kończąc moją pracę, pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że przyglądając się polskiej 

ikonosferze lat 1861-1914, udało mi się odsłonić wizerunek Włochów w polskiej kulturze, 

który tylko pozornie zdaje się być dynamiczny. 

Na sam koniec chciałbym posłużyć się cytatami dwóch autorów, których nie powinno 

zabraknąć w pracy takiej jak ta, czyli Johanna Wolfganga Goethego i George’a Byrona. Oddają 

one to, dlaczego tak naprawdę warto zajmować się Włochami oraz na co przy takich 

                                                      
989 Brahmer 1965a, s. VI-VII. 
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badaniach trzeba zwracać uwagę. Choć opinie te zostały zapisane wiele lat temu, to nie tracą 

na aktualności. 

Jedne z pierwszych wrażeń, jakie Goethe zapisuje zaraz po przybyciu do Rzymu 

brzmią tak: „Moralnie zbawienne jest dla mnie przebywanie wśród ludu obdarzonego tak 

wielką wrażliwością. Tyle już o tych ludziach naopowiadano i napisano, każdy zaś 

cudzoziemiec stosuje do nich przywiezione ze sobą kryteria”990.  

Opinię tę doskonale uzupełnia Byron w tekście, który trwale ufundował europejskie 

postrzeganie Włoch, czyli w Wędrówkach Childe’a Harolda. Przy okazji wskazuje pułapki, jakie 

czają się na tego, który przygląda się Włochom: „W pieśni czwartej chciałem zarówno  

w tekście, jak i uwagach dotknąć obecnego stanu piśmiennictwa i obyczajów we Włoszech. 

[…] Wymaga to uwagi i bezstronności, które łatwo mogą, nawet w postrzegaczu uważnym  

i dobrze znającym język i zwyczaje ludu, wśród którego niedawno przebywaliśmy, wzbudzić 

niewiarę we własne poglądy i co najmniej skłonić go do bliższego zbadania przedmiotu przed 

wydaniem stanowczego sądu”991.  

Dalej zaś padają słowa, które warto wziąć sobie do serca: „świadomego trzeba 

zaślepienia, nieuctwa i niedbalstwa, aby nie widzieć nadzwyczajnych zdolności tego ludu, 

jego, że się tak wyrażę, wszechstronnego uzdolnienia, łatwości przyswajania sobie 

wszystkiego, bystrości pomysłów, ognia jego geniuszu, poczucia piękna i pomimo szkód 

wyrządzonych przez stokrotne rewolucje, spustoszeń towarzyszących wojnom i tylowiekowej 

rozpaczy, jego »nieugaszonego pragnienia nieśmiertelności« – nieśmiertelności wypływającej 

z niepodległości”992.  

  

                                                      
990 Goethe 1980, s. 111. Zanotowane w Rzymie 1 XI 1786 roku. 
991 Byron 1986, s. 565. 
992 Byron 1986, s. 565-566. 
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Riassunto 

Italiani immaginati. Studio sull'iconosfera polacca 1861-1914 – 

pittura, grafica artistica, riviste illustrate 

 

Obiettivo del presente lavoro è quello di descrivere l'immagine degli italiani 

nell'iconosfera polacca negli anni 1861-1914.  

Nell’ambito di queste ricerche l’attenzione è stata rivolta principalmente a tre aspetti 

fondamentali, di cui il primo riguarda “l'orizzonte della storia dell'arte” o “ricerca sulla 

visualità/iconosfera”. Grazie all’ausilio delle metodologie della storia dell’arte e della “ricerca 

della visualità”, è stato possibile effettuare un’interpretazione dei temi, delle convenzioni, 

delle immagini nonché dei motivi ricorrenti legati all’iconosfera di quel periodo. Nel 

complesso sono state prese in esame circa duecentocinquanta opere attinte da diverse 

esperienze artistiche come la pittura, la grafica ed anche le illustrazioni di riviste. La maggior 

parte di tali opere non era stata ancora analizzata o risultava ancora poco nota in passato.  

In secondo luogo sono stati approfonditi i rapporti fra l'iconosfera e la produzione 

letteraria negli anni compresi tra il 1861 e il 1914. Tali lavori – si tratta principalmente di quadri 

e illustrazioni – sono stati accostati alle opinioni diffuse in quel tempo sugli italiani. Di ciò si 

trova riscontro nella produzione letteraria del periodo in analisi. Questo è il cardine da cui 

scaturisce l’intera riflessione scientifica del lavoro in oggetto. Sono stati cruciali lo studio e la 

descrizione delle opere frutto dell’iconosfera, in quanto esse incarnavano i principi della 

percezione della nazionalità italiana nell’Ottocento, noti, del resto, anche attraverso i testi 

letterari e paraletterari. E’ dunque all’interno di queste coordinate che il “discorso italiano”, 

creato a metà tra letteratura e iconosfera, è stato oggetto di interpretazione. Nel complesso 

sono state analizzate circa cento fonti tratte dal periodo storico di riferimento, da brevi 

comunicati stampa ad opere edite in più volumi.  

In terzo luogo si è cercato di determinare in quale misura i suddetti punti rientrino 

nella nota questione dell’“Italianismo”. Quest’ultimo, infatti, definito come elemento 

distintivo della cultura italiana o anche come realtà italiana con particolare riguardo all’aspetto 

culturale, attraverso i suoi effetti, esercita una certa influenza sull’artista. Sebbene a sua volta 

l’artista lo rielabori nelle sue opere, quei tratti distintivi di origine italiana restano ben visibili 
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e facilmente rintracciabili. Tale processo di rielaborazione avviene in maniera più o meno 

consapevole e, di conseguenza, più o meno deliberata. 

Tutti questi temi di indagine sono stati ricongiunti ad un unico potente filo conduttore: 

ossia quello dell'immagologia. Le riflessioni sugli italiani sono state dunque effettuate 

attraverso la determinazione di come venivano di fatto percepiti, ossia in base all’immagine 

che si aveva di loro. A tal proposito è stata altresì esaminata la loro interazione in qualità di 

“diverso” nella cultura polacca. 

La prima sezione della tesi di dottorato è costituita dall'introduzione, in cui vengono 

citati i materiali di prova (circa duecentocinquanta elementi), stato della ricerca (nelle indagini 

avviate sia in Polonia sia all’estero, come gli studi inglesi e tedeschi), presentazione dei concetti 

chiave e relativa giustificazione della selezione dei singoli metodi di ricerca. E’ stata altresì 

effettuata un'analisi del testo di S. Mieroszewski “Dall'Italia”. La sezione successiva è dedicata 

allo studio di un caso sul lavoro di Julian Fałat (“Bozzetti da Roma”). Si tratta dell’analisi di 

un’opera unica arricchita dalla delineazione del sistema concettuale dal quale deriva la 

percezione culturale degli italiani nel periodo dal 1861 al 1914 nell’ambito del viaggio in Italia. 

In questa analisi l’attenzione è stata rivolta non solo alle opere di Fałat realizzate in Italia, ma 

anche alla sua corrispondenza e ai suoi diari. Tali fonti sono state trattate come esempio del 

“tipico viaggio in Italia” intrapreso da ogni artista polacco in quel tempo, ma anche come 

punto di riferimento da cui far emergere gli stereotipi dell’epoca sugli italiani.   

 A tal proposito, sono state indicate sia le tradizioni di ricerca sia le limitazioni derivanti 

dall’uso di talune metodologie. Sono stati elencati i concetti chiave del lavoro di indagine, 

come “italianismo” e “immagologia” ed è stato chiarito anche come tali concetti si leghino  

a questioni di discorso e iconosfera. 

La seconda parte del lavoro, la più pregnante, è divisa in otto capitoli. E’ il risultato 

dell’elaborazione di una rete concettuale e di ricerca. Tali capitoli sviluppano le tre questioni 

precedentemente menzionate. Ciascuna delle opere citate viene analizzata alla luce delle 

proprie peculiarità, tradizioni di ricerca, stato dell’indagine ed eventuali lacune da colmare. 

Ognuno di questi capitoli termina con le implicazioni logiche derivanti dall’indagine. 

All'inizio viene delineata la questione dei materiali visivi, in particolare quelli delle 

illustrazioni tratte dalle riviste polacche, legati alla rappresentazione teatrale oppure all’opera. 

Tali rappresentazioni prediligono l’Italia come luogo d’azione. Ne sono esempi “Gioconda” 
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(A. Ponchielli), “Muete di Portici” (D. Auber) e “Beatryks Cenci” (J. Słowacki). In larga misura 

predominano motivi romantici e modelli di genere. 

Successivamente viene esposta la questione dell’immagine degli artisti italiani del 

Rinascimento, come Michelangelo Buonarroti, Rafael Santi, Giovanni Pergolesi e Niccolò 

Paganini, presenti nella pittura polacca. Non se ne contano molti ed erano pubblicati 

soprattutto dalla stampa polacca in occasione degli anniversari legati a questi personaggi. 

Cionondimeno compaiono prove di popolarità e conoscenza di questi artisti italiani nella 

cultura polacca. Inoltre, il materiale di ricerca contiene anche diversi dipinti di pittori come  

F. Krudowski, L. Kurell ed E. Okuń. In queste opere gli artisti italiani sono raffigurati in 

accordo con le leggende note sulle loro vite. 

Il capitolo successivo è dedicato alle illustrazioni di “Romeo e Giulietta” (K. Mirecki, 

P. Szyndler) nonche’ del “Mercante di Venezia” (F. Tegazzo e A. Gierymski) che sono state 

pubblicate dalla stampa polacca. Queste scene erano chiaramente percepite come italiane 

anche perché presentavano scorci di Verona o Venezia. Particolarmente popolare era proprio 

la "scena del balcone". 

L’indagine è stata dedicata anche alle illustrazioni della “Divina Commedia”. 

Nell'iconosfera polacca non se ne rintracciano molte, tuttavia quelle disponibili rivelano una 

profonda conoscenza del testo da parte degli autori, come M. Kotarbiński, S. Wyczałowski,  

J. Męcina-Krzesz e F. Żmurko. La figura di Dante assume un ruolo cruciale: viene sempre 

rappresentato come eroe della narrazione. Inoltre, questi dipinti sono stati confrontati anche 

con le riproduzioni delle opere provenienti dall’estero pubblicate dalla stampa polacca. 

Successivamente è stata affrontata la singolare questione dei "veneziani antichi", cioè 

delle opere sulla cultura e sulla storia di Venezia. All'inizio è stato discusso il problema dello 

storicismo e del “renaissansismus” ossia due concetti chiave necessari all’ulteriore descrizione 

del materiale di ricerca. Le parti seguenti sono state corredate di immagini note. 

Uno dei capitoli è stato dedicato al lavoro di Aleksander Gierymski intitolato “Davanti 

al Palazzo Ducale”, profondamente ispirato alla pittura di Vittore Carpaccio. A quanto pare, 

il lavoro di Gierymski si rivela essere uno studio sulle origini della potenza di Venezia nel 

periodo postmedievale. A seguire sono stati descritti i dipinti polacchi ispirati a Piero Della 

Francesca (F. Bryk e F. Żmurko). Mostrano, prima di tutto, riferimenti formali. Il presente 

lavoro prende in esame anche le illustrazioni per la stampa. Una sezione a se’ e’ dedicata alla 
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rappresentazione di musicisti veneziani oppure al motivo del “fare musica insieme”  

(A. Gierymski e W. Kotarbiński). A quanto pare, erano questi la giusta chiave per la percezione 

della storia di Venezia. 

E’ stata effettuata anche l'analisi del dramma, precedentemente non descritto, di 

Kazimierz Zalewski, “Marco Foscarini” e le illustrazioni dedicate a questa opera (F. Tegazzo). 

Sono state pubblicate su “Tygodnik Illustrowany” e testimoniano una conoscenza generale di 

Venezia nella cultura polacca. 

Un’attenzione particolare è stata rivolta al motivo della “morte a Venezia” e alla sua 

“leggenda nera” nonché ad un quadro di Maria Maddalena Andrzejkowicz-Buttowt dedicato 

agli umanisti della capitale. 

 Nei capitoli successivi è stata sollevata la questione della presenza nell’iconosfera 

polacca degli italiani vissuti negli anni compresi tra 1861 e 1914. La quantità delle fonti  

a disposizione è significativa, pertanto la scelta dei materiali considerati è stata meticolosa nel 

tentativo di presentare l’immagine degli italiani. Si è inteso presentare la misura in cui da una 

parte tali immagini hanno contribuito a creare lo stereotipo dell’italiano, mentre dall’altra 

erano una mera copia.  

È stato altresì affrontato il problema degli italiani come “tipi” sia nella pittura che nelle 

illustrazioni per la stampa. Ciò è stato effettuato principalmente sull'esempio di una 

discussione avvenuta sulla stampa (W. Gerson, E. Lubowski) sull'immagine di “Praczki su 

Anacapri” di Zdzisław Suchodolski, sono state anche riportate quelle che erano le aspettative 

in relazione a tali dipinti. A quanto pare, lo stereotipo degli italiani come discendenti degli 

antichi greci o romani era saldamente radicato. 

In seguito, è stata analizzata la questione delle ciociare, ossia modelle italiane assai 

frequenti a quel tempo nella pittura polacca. Questi esempi sono stati comparati a quelli 

italiani al fine di osservare come l’immagine venisse di volta in volta plasmata in base alle 

attitudini artistiche. Nel caso di opere di artisti italiani l’immagine ha un carattere più 

simbolico, mentre nel caso delle opere polacche il focus è principalmente sull’aspetto pittoresco 

del costume. Nel lavoro di ricerca segue la questione legata al ruolo delle italiane coinvolte 

come modelle presso l’Accademia di Belle Arti a Monaco di Baviera. Questo motivo diviene 

più popolare con l'emigrazione delle italiane verso altre città europee dopo il 1861. Questo tipo 

di lavoro, ossia il ritratto dell’italiana vestita in abito da ciociara col caratteristico copricapo,  
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è diventato il più diffuso nell'iconosfera polacca. Ciò è dovuto alle pratiche dell'Accademia di 

Monaco. 

E’ stato anche approfondito l’aspetto dei motivi legati all’Italia che scomparvero dopo 

il 1861, ossia quelli dei lazzaroni e dei pifferari. Appartenevano a tipici motivi pittoreschi ma 

nel corso del tempo furono accantonati dall'iconosfera polacca. 

Il capitolo successivo riguarda la rappresentazione visiva delle scene di genere i cui 

eroi sono italiani. La maggior parte di questi lavori mette in luce i “tipi italiani” situati nella 

“scena italiana”, pertanto si è deciso di analizzarli in relazione al tipo di spazio, privato  

e pubblico. “Un gioco di mora” di A. Gierymski viene trattato come lavoro singolare, in quanto 

fuori da questi schemi. E’ stata rivolta l’attenzione anche alla rappresentazione dei contatti tra 

italiani e turisti nell’Ottocento. 

Una sezione a parte è rappresentata dai dipinti raffiguranti la religiosità italiana nelle 

opere di autori come H. Siemiradzki, P. Szyndler, K. Miller e M. Trzebiński. Questi capolavori 

esaltano la religiosità italiana come elemento di genere e della vita quotidiana. In larga misura, 

tuttavia, si tratta di “tipi italiani” situati nello scenario che è lo spazio della chiesa. Un altro 

motivo degno di nota è quello della donna italiana in preghiera. Al fine di contestualizzare le 

opere, questi lavori sono stati corredati dalle descrizioni contemporanee delle pratiche 

religiose dell’epoca, in taluni casi diverse da quelle polacche. 

La terza parte del lavoro lascia spazio ad osservazioni generali, conclusioni e vari 

postulati di ricerca. In primo luogo la storia e il mito dell'Italia si sono rivelati più stimolanti 

per gli artisti, a differenza della realtà italiana degli anni 1861-1914. In sostanza, gli argomenti 

legati alla storia d'Italia sono più interessanti, ad esempio, dei “tipi” maggiormente diffusi. In 

secondo luogo tutti i temi italiani hanno riscosso un grande successo presso il pubblico polacco 

per tutto il periodo in analisi. Sono apparsi durante le mostre, talvolta sono stati decritti nelle 

recensioni, sono apparsi inoltre sotto forma di illustrazioni sulle riviste. Sono stati sempre 

accolti con interesse, nonostante gli intensi soggiorni in Italia e le opere realizzate durante 

questi viaggi. 

Le rappresentazioni degli italiani, raffigurati in queste opere, erano percepite come 

vere. Nell'iconosfera polacca di questo periodo compaiono più frequentemente le immagini di 

donne italiane. Ciò dipende dal fatto che valesse la pena dipingerle in quanto venivano 

percepite come modelle meravigliose e contraddistinte da una bellezza esotica diversa dai 
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canoni della donna polacca. Questa tematica si rivela alquanto intrigante, anche se a volte ha 

portato alla creazione di stereotipi insani, sia da parte di pittori che di scrittori che analizzano 

opere ispirate a donne italiane. 

I postulati di ricerca più rilevanti comprendono la necessità di ulteriori ricerche sul 

dantismo. Non si tratta solo dell’illustrazione della “Divina Commedia”, ma soprattutto della 

ricerca delle opere profondamente ispirate dal testo del Vate. Inoltre, val la pena esaminare la 

pittura veneziana rinascimentale e la sua influenza sulla cultura polacca del XIX secolo. 

In dissertazione è stata anche inserita la bibliografia, la documentazione in polacco, 

italiano, inglese, tedesco e francese, la lista nonché’ la raccolta contenente più di duecento 

illustrazioni. 
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Echa warszawskie 1883 – Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, 

Literatury i Sztuk Pięknych” 1883, nr 47, s. 606-612.  

Faleński 1868 – Felicjan Faleński, Różności. Obrazy naszych Malarzy, „Zorza” 1868, nr 49,  

s. 394-395. 

Flach 1909 – Józef Flach, Das polnische Drama und Theater der Gegenwart, „Buhne und Welt” 

April-September 1909, s. 749-758.  

Gawalewicz 1884 – Marian Gawalewicz, Barkarola. Obrazek dramatyczny w jednej odsłonie, 

Warszawa 1884. 

Gawalewicz 1885 – Marian Gawalewicz [ps. Quis], Pogadanka. Karnawał i panny na wydaniu – 

Maskarady – Bale – Ondrziczek – Gioconda, „Tygodnik Powszechny” 1885, nr 3, s. 36-37.  

Gawalewicz 1886 – Marian Gawalewicz, Figiel Benvenuta, Warszawa 1886. 

Gawalewicz 1889 – Marian Gawalewicz, Kronika tygodniowa, „Tygodnik Illustrowany” 1889, 

nr 340, s. 12, 14. 

Gawiński 1903 – Antoni Gawiński, Maryan Trzebiński. (Z powodu zbiorowej wystawy prac  

w Salonie Al. Krywulta), „Wędrowiec” 1903, nr 39, s. 761-765. 

Gerson 1868 – Wojciech Gerson, Odezwa do redakcji, „Tygodnik Illustrowany” 1868, nr 31, s. 51. 

Gerson 1870a – Wojciech Gerson, Wiadomości literackie, artystyczne i naukowe, „Gazeta Polska” 

5 I 1870, nr 3, s. 1. 

Gerson 1870b – Wojciech Gerson, Wystawa Towarzystwa Sztuk Pięknych w Warszawie. Styczeń, 

1870 roku, „Gazeta Polska” 7 II 1870, nr 28, s. 1-3. 
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Gerson-Dąbrowska 1911 – Maria Gerson-Dąbrowska, Wielcy artyści. Ich życie i dzieła, Warszawa 

1911. 

Gnatowski 1882 – ks. Jan Gnatowski [ps. Łada], Przegląd artystyczny i literacki, „Niwa” 1882,  

nr 184, s. 278-289. 

Gomulicki 1898 – Wiktor Gomulicki, Piękna. Studyum estetyczno-historyczne (V) – Stella 

Fornarina, „Wędrowiec” 1898, nry 27, 28, 29, s. 526-528, 547-548, 567. 

Gomulicki 1899 – Wiktor Gomulicki, Ugolino u Mickiewicza a u Dantego, „Kraj” 1899, nr 47,  

s. 289-292.  

Górski 1885 – Władysław Górski, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Illustrowany” 1885, nr 113, 

s. 140-141.  

Gruszecki 1907 – Artur Gruszecki, Wincenty Wodzinowski, „Tygodnik Illustrowany” 1907, nr 3, 

s. 56-57. 

Günther 1911 – Władysław Günther, Romeo i Julia przed Szekspirem we Włoszech, „Przegląd 

Polski” 1911, z. 535-537, t. 179, s. 161-176, 315-337.  

Jankowski 1908 – Józef Jankowski, Z pracowni malarskich: Laudemus feminam! Franciszek Żmurko, 

„Świat” 1908, nr 12, s. 3-7. 

Jaworski 1909 – Tadeusz Jaworski, Teatr polski w Poznaniu, „Tygodnik Illustrowany” 1909,  

nr 47, s. 964. 

Jellenta 1893 – Cezary Jellenta, Malarstwo. Obrazy Wilhelma Kotarbińskiego, „Prawda” 

1893, nr 41, s. 484-485. 

Jenike 1872 – Ludwik Jenike, Beatryks Cenci, „Tygodnik Illustrowany” 1872, nr 220, s. 144-145. 

Kara obłudników 1881 – Kara obłudników M. Kotarbińskiego, „Kłosy” 1881, nr 828, s. 295. 

Kartki ilustrowane 1914 – Kartki ilustrowane. Ugolino, „Biesiada Literacka” 1914, nr 6, s. 113-114. 

Kartki ilustrowane. Dożowie Wenecyi i Genui 1912 – Kartki ilustrowane. Dożowie Wenecyi  

i Genui, „Biesiada Literacka” 1912, nr 4, s. 73-74. 
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Kartki ilustrowane. Patrycyat włoski 1912 – Kartki ilustrowane. Patrycyat włoski w dobie Odrodzenia, 

„Biesiada Literacka” 1912, nr 29, s. 54 

Kleczyński 1885 – Jan Kleczyński, Pierwsze przedstawienie „Giocondy” w dniu 3 stycznia 1885 r., 

„Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1885, nr 67, s. 19. 

Kleczyński 1889 – Jan Kleczyński, „Niema z Portici”, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 

1889, nr 300, s. 313-314. 

Kobiety z Subiaco 1872 – Kobiety z Subiaco, „Kłosy” 1872, nr 360, s. 359. 

Kotarbiński 1912 – Józef Kotarbiński, O grobach, które żyją…, „Kurier Warszawski” 1 XI 1912, 

nr 303, s. 5-6. 

Kozicki 1908 – Władysław Kozicki, Michał Anioł, Lwów [1908]. 

Kraszewski 1857 – Józef Ignacy Kraszewski, Pod włoskim niebem. Fantazyja, Warszawa 1857.  

Kraszewski 1866 – Józef Ignacy Kraszewski, Kartki z podróży 1858-1864 r. [Księga pierwsza:] 

Kraków, Wiedeń, Triest, Wenecja, Padwa, Medjolan, Genua, Piza, Florencja, Rzym, Warszawa 

1866. 

Kraszewski 1869 – Józef Ignacy Kraszewski, Dante. Studja nad komedyą Bozką, „Roczniki 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1869, s. 120-189. 

Kraszewski 1874 – Józef Ignacy Kraszewski, Kartki z podróży 1858-1864 r. Księga druga: Włochy, 

Neapol, Francya, Belgija, Niemcy, Warszawa 1874. 

Kronika sztuk pięknych 1868 – Al., Kronika sztuk pięknych. Dnia 24 lipca (5 sierpnia), „Dziennik 

Warszawski” 6 VIII 1868, nr 162, s. 1615-1617. 

Kronika tygodniowa 1883 – Kronika tygodniowa: Uczczenie Rafaela, „Tygodnik Illustrowany” 1883, 

nr 14, s. 215 i 218.  

Kronika warszawska 1869 – Kronika warszawska, „Kraj” 31 XII 1869, nr 251, s. 2. 

Kronika warszawska 1870 – Kronika warszawska, „Kraj” 4 VI 1870, nr 127, s. 1. 

Kupiec wenecki 1880 – Kupiec wenecki. Obraz Alexandra Gierymskiego, „Kłosy” 1880, nr 771, s. 227.  
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Kurier Codzienny. Gierymski 1875 – F., [recenzja obrazów Gierymskiego pt. Austeria rzymska  

i Gra w mora], „Kurier Codzienny” 9 II 1875, nr 30, s. 1. 

Kurier Warszawski. Veronese 1867 – [Notka o największym obrazie w Luwrze], „Kurier 

Warszawski” 6 II 1867, nr 30, s. 173. 

Lenartowicz 1861 – Teofil Lenartowicz, Wiersz do… (Przesyłając przekład sonetu Michała Anioła 

Buonarotti), „Tygodnik Illustrowany” 1861, nr 83, s. 158. 

Lenartowicz 1873a – Teofil Lenartowicz, Piferaro (kobziarz rzymski), „Tygodnik Illustrowany” 

1873, nr 310, s. 278. 

Lenartowicz 1873b – Teofil Lenartowicz, Saltarela (taniec zwany „skoczka”), „Tygodnik 

Illustrowany” 1873, nr 311, s. 287 

Lesser 1870 – Aleksander Lesser, Sztuki piękne, „Kłosy”, nr 242, s. 103-105.  

Lewandowski 1904 – Stanisław Lewandowski, Henryk Siemiradzki, Kraków 1904. 

Lewestam 1865 – Fryderyk Henryk Lewestam, Dante Allighieri i jego illustrator Doré, „Kłosy” 

1865, nr 13, s. 148-151. 

Lewestam 1870 – Fryderyk Henryk Lewestam, Romeo i Julia. Prelekcya publiczna (9 stycznia 

1870), „Kłosy”1870, nry 240-243, s. 71-73, 83, 102-103, 115-117. 

Listy monachijskie 1896 – Br. B., Listy monachijskie. VI. Akademja – Nasi studenci, „Echo Muzyczne, 

Teatralne i Artystyczne” 1896, nr 50, s. 605-606. 

Lubowski 1869 – Edward Lubowski, Pokłosie, „Kłosy” 1869, nr 233, s. 365-367. 

Lubowski 1870 – Edward Lubowski, Odpowiedź E. Lubowskiego p. W. Gersonowi, „Kłosy” 1870, 

nr 237, s. 32 

Lynkeus 1908 – Lynkeus, Chwile przedzgonne Michała Anioła, „Lechita” 1908, nr 38, s. 229-230.  

Maleszewski 1885 – Władysław Maleszewski [ps. Sęp], Z Warszawy, „Biesiada Literacka” 1885, 

nr 15, s. 226-227. 

Maleszewski 1904 – Władysław Maleszewski [ps. Sęp], Z Warszawy, „Biesiada Literacka” 1904, 

nr 44, s. 342-343. 
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Michał Anioł 1875 – S.K. [Stanisław Krzemiński], Michał Anioł, „Bluszcz” 1875, nry 10, 11, 12, 

13, s. 75-76, 85-87, 93-95, 102-103.  

Michał Anioł 1877 – Zbigniew, Michał Anioł. Wyciąg z włoskich kronik streścił Zbigniew, „Przegląd 

Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” 1877, nry 28-31,  

s. 320-322, 333-335, 345-347, 357-358. 

Michał Anioł Buonarotti 1875 – P., Michał-Anioł Buonarotti, „Kłosy” 1875, nr 533, s. 190. 

Mickiewicz 1894 – Adam Mickiewicz, Romeo i Julia (z tragedji Shakespeara), [w:] Pisma Adama 

Mickiewicza, t. 2, Lipsk 1894, s. 29-32. 

Mieroszewski 1883 – S. M. [Jan Stanisław Wiktor Mieroszewski], Z Włoch, Kraków 1883. 

Mycielski 1897 – Jerzy Mycielski, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce (1760-1860). Z okazji wystawy 

retrospektywnej malarstwa polskiego we Lwowie w 1894, Kraków 1897. 

Nasze ryciny. Dante 1895 – Nasze ryciny. Dante po stracie Beatrycze, „Tygodnik Illustrowany” 

1895, nr 16, s. 262. 

Nasze ryciny. Josè Villegas 1902 – Nasze ryciny. Josè Villegas, „Wędrowiec” 1902, nr 5, s. 88. 

Nasze ryciny. Karnawał w Rzymie 1904 – Nasze ryciny, „Tygodnik Illustrowany” 1904, nr 6,  

s. 117. 

Nasze ryciny. Mańkowski 1901 – Nasze ryciny. Konstanty Mańkowski: w austeryi, „Tygodnik 

Ilustrowany” 1901, nr 2, s. 35. 

Nasze ryciny. Neapolitanka 1889 – m., Nasze ryciny, „Tygodnik Illustrowany” 1889, nr 324, s. 172. 

Nasze ryciny. Patrycjuszka 1892 – m., Nasze ryciny. Patrycjuszka, „Tygodnik Illustrowany” 1892, 

nr 146, s. 254. 

Nasze ryciny. Przed Pałacem Dożów 1904 – Nasze ryciny. Aleksander Gierymski: Przed 

Pałacem Dożów, „Tygodnik Illustrowany” 1904, nr 42, s. 809. 

Nasze ryciny. Przy studni 1900 – m., Nasze ryciny, „Tygodnik Illustrowany” 1900, nr 35, s. 693. 
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Nasze ryciny. Rafael i Fornarina 1894 – Nasze ryciny. Rafael i Fornarina, „Wędrowiec” 1894,  

nr 14, s. 278. 

Nasze ryciny. Riva dei Schiavoni 1888 – m., Nasze ryciny, „Tygodnik Illustrowany” 1888, nr 300, 

s. 206. 

Nasze ryciny. Romeo i Julia 1896 – m., Nasze ryciny, „Tygodnik Illustrowany” 1896, nr 34,  

s. 673.  

Nasze ryciny. Studium 1889 – m., Nasze ryciny, „Tygodnik Illustrowany” 1889, nr 317, s. 62. 

Nasze ryciny. Wilhelm Kotarbiński 1902 – Nasze ryciny. Wilhelm Kotarbiński, „Wędrowiec” 1902, 

nr 11, s. 209. 

Nasze ryciny. Żmurko 1908 – Nasze ryciny, „Tygodnik Illustrowany” 1908, nr 19, s. 382. 

Niewiadomski 1902 – Eligiusz Niewiadomski, Aleksander Gierymski. Na jego wystawie 

pośmiertnej (Dokończenie), „Kurier Warszawski” 23 IX 1902, nr 263, s. 1-2. 

O Krzeszu 1904 – O Krzeszu 1904, „Wędrowiec” 1904, nr 6, s. 104-106. 

Obrazy na Wystawie 1875 – Obrazy na Wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych  

w Warszawie, „Tygodnik Mód i Powieści” 1875, nr 38, s. 451-452.  

Ochrowicz 1899 – Julian Ochorowicz [ps. Mohort], Przelotne wrażenia z podróży do Rzymu, 

Warszawa 1899.  

Odczyty o Dancie 1867 – Odczyty J. I. Kraszewskiego o Dancie i jego poemacie, „Dziennik Literacki 

i Polityczny” 21 V 1867, nr 21, s. 337-338. 

Orkan 1905 – Władysław Orkan, Jak Jędrek Śklarz po Włochach jeździł, [w:] idem, Herkules 

nowożytny i inne wesołe rzeczy, Kraków 1905, s. 95-155. 

Pałac Dożów 1884 – R., Pałac Dożów w Wenecyi, „Kłosy” 1884, nr 966, s. 14. 

Pałac Dożów w Wenecyi 1870 – Pałac Dożów w Wenecyi, „Kłosy” 1870, nr 252, s. 252.  

Piątkowski 1895 – Henryk Piątkowski, Polskie malarstwo współczesne. Szkice i notaty, Petersburg 

1895. 
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Piątkowski 1901 – Album Sztuki Polskiej, oprac. Henryk Piątkowski, Warszawa 1901. 

Piątkowski, Dobrzycki 1904 – Henryk Piątkowski i Henryk Dobrzycki, Andriolli w sztuce i życiu 

społecznym, Warszawa 1904. 

Pług 1883 – Adam Pług, Antoni Stanisławski (Wspomnienie pośmiertne), „Kłosy” 1883, nr 948,  

s. 138-139. 

Pogrzeb w Wenecyi 1872 – J.P., Pogrzeb w Wenecyi, „Kłosy” 1872, nr 345, s. 105. 

Popowski 1900 – Stefan Popowski, Capri, „Tygodnik Illustrowany” 1900, nry 30 i 31,  

s. 586-588, 607-608.  

Przegląd muzyczny 1885 – Stach…, Przegląd muzyczny, „Świt” 1885, nr 2 (42), s. 13-14. 

Przybylski 1901 – Zygmunt Przybylski, Z rozwoju polskiego teatru – Antonina Hoffmann, Kraków 

1901. 

Rafael Santi z Urbino 1883 – P. K. A., Rafael Santi z Urbino. Studyum artystyczne, „Tygodnik 

Illustrowany” 1883, nry 12 i 13, s. 179-180 i 195-197. 

Rogosz 1876 – Józef Rogosz, Wspomnienia z Włoch od roku 1864 do 1867, Lwów 1876.  

Romeo w celi 1887 – Romeo w celi o. Laurentego, „Biesiada Literacka” 1887, nr 15, s. 235. 

Rychter-Janowska 1905 – Bronisława Rychter-Janowska, Poza Rzymem, Kraków 1905. 

Rzętkowski 1866 – Stanisław Rzętkowski [ps. Floryan], Żałobna gondola, „Wędrowiec” 1866,  

nr 165, s. 129. 

Rzętkowski 1868 – Stanisław Rzętkowski [ps. Floryan], Dante z Wirgiliuszem w Charonowej łodzi, 

„Wędrowiec” 1868, nr 277, s. 257-258. 

Rzętkowski 1875 – Stanisław M. Rzętkowski, Michał Anioł, „Tygodnik Illustrowany” 1875,  

nr 403, s. 182-183. 

Rzętkowski 1884 – Stanisław Marek Rzętkowski, Z chwili szału, „Echo Muzyczne i Teatralne” 

1884, nry 34-36, s. 347-348, 358-362, 368-369. 

Salve 1886 – Salve, Z krainy piękna, „Biesiada Literacka” 1886, nr 40, s. 213-215. 
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Sarnecki 1894 – Zygmunt Sarnecki, Dwudziestopięcioletnia działalność komedyopisarska Kazimierza 

Zalewskiego. Konferencya wygłoszona w d. 10 marca, przed pierwszem przedstawieniem »Jak 

myślicie« na scenie teatru krakowskiego, „Świat. Dwutygodnik Ilustrowany” 1894, nr 3,  

s. 143-146. 

Schröder 1909 – Alfred Schröder, List z Florencji, „Nasz Kraj” 1909, z. 15, s. 33-35., s. 33. 

Siemieński 1861 – Lucjan Siemieński, Michał-Anioł, poeta, [w:] Buonarotti 1861, s. I-XXXI. 

Słowacki 1866 – Juliusz Słowacki, Beatryks Cenci, [w:] idem, Pisma pośmiertne Juliusza 

Słowackiego, t. 3, staraniem Antoniego Małeckiego, Lwów 1866.  

Słowacki 1909 – Juliusz Słowacki, Beatryks Cenci. Tragedya w pięciu aktach, [w:] idem, Dzieła 

[wydanie ilustrowane w sześciu tomach], red. Ferdynand Hoesick i Leopold Méyet, 

przedmowa Ignacego Matuszewskiego, t. 4, Warszawa 1909. 

Sowiński 1867 – Leon Sowiński, Przed Madonną Rafaelową, „Tygodnik Illustrowany” 1867,  

nr 403, s. 286. 

Struve 1874 – Henryk Struve, Obraz Makarta: „Katarzyna Kornaro”, „Kłosy” 1874, nr 458,  

s. 227-228. 

Struve 1875 – Henryk Struve, Wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Obrazy Aleksandra 

Gierymskiego: „Gra w mora” i „Austerya rzymska”, „Kłosy” 1875, nr 502, s. 90-92. 

Struve 1882 – Henryk Struve, Przegląd artystyczny, „Kłosy” 1882, nr 868, s. s. 109-110. 

Szczepanowska 1883 – Zofia Szczepanowska, Rafael Sanzio, „Wędrowiec” 1883, nr 28,  

s. 441-443. 

Szujski 1872 – Józef Szujski, Beatryks Cenci J. Słowackiego na scenie krakowskiej, „Tygodnik 

Illustrowany” 1872, nr 227, s. 228-229. 

Świąteczny 1883 – Świąteczny, Zabójcze obiady, „Kurier Świąteczny” 1883, nr 37, s. 2. 

Tarantula we Włoszech 1883 – St. D., Tarantula we Włoszech, „Wędrowiec” 1883, nr 25, s. 395-396. 

Trawiński 1891 – F. Trawiński, Artyści polscy na wystawach sztuk pięknych w Paryżu, „Świat” 

1891, s. 382-385. 
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Treter 1925/1926 – Mieczysław Treter, Fałat, „Sztuki Piękne” 1925/1926, r. 2, nr 7, s. 289-318. 

Trzebiński 1912 – Marian Trzebiński, Sienna, „Świat” 1912, nr 3, s. 5. 

Ugolino 1900 – Ugolino, „Biesiada Literacka” 1900, nr 9, s. 172. 

Unger 1874 – Józefa Ungra kalendarz warszawski popularno-naukowy illustrowany na rok zwyczajny 

1875, Warszawa 1874.  

Vecellio 1664 – Cesare Vecelli, Habiti antichi, overo Raccolta di figure delineate dal gran Tiziano  

e da Cesare Vecellio suo fratello diligentemente..., Venetia 1664 (Combi & LaNoù). 

Waetzoldt 1927 – Wilhelm Waetzoldt, Das Klassische Land. Wandlungen der Italiensehnsucht, 

Leipzig 1927. 

Wallis 1929 – Mieczysław Wallis, Juljan Fałat, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 30, s. 3. 

Wawrzeniecki 1894 – Marian Wawrzeniecki, Grobowiec oraz sarkofag Romea i Julii w Weronie, 

„Wędrowiec” 1894, nr 46, s. 918. 

Wejście do czyśćca 1880 – Wejście do czyśćca. Z „Boskiej komedyji” Dantego. (Rysunek oryginalny 

pana Miłosza Kotarbińskiego), „Kłosy” 1880, nr 778, s. 342. 

Wenecja w XVI w. 1872 – P., Wenecya w XVI w – Wyjście Rady Wielkiej. Obraz Mouchota, „Kłosy” 

1872, nr 379, s. 230. 

Wiadomości miejscowe i okoliczne 1871 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin. Gazeta 

miasta Kalisza i jego okolic” 3 I 1971, nr 1, s. 1. 

Wieśniacy neapolitańscy 1872 – P., Wieśniacy neapolitańscy, „Kłosy” 1872, nr 374, s. 143. 

Wiszniewski 1851 – Michał Wiszniewski, Podróż do Włoch, Sycylii i Malty, t. 1, Warszawa 1851.  

Witkiewicz 1899 – Stanisław Witkiewicz, Sztuka i krytyka u nas (1884-1898), Lwów 1899.  

Włoszka 1871 – Włoszka, obraz olejny p. Huna, akademika petersburskiego, „Tygodnik Illustrowany” 

1871, nr 195, s. 150. 

Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych 1868 – K.W., Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych. Pp. Brand, 

Kurella, Horowitz, Miller, „Kurier Codzienny” 20 VIII 1868, nr 182, s. 1-2. 
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Wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 1872 – Wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk 

Pięknych w Warszawie, „Gazeta Polska” 6 VII 1872, nr 147, s. 1-3. 

Z dziedziny malarstwa i rzeźby 1868 – A.L., Z dziedziny malarstwa i rzeźby „Kłosy” 1868, nr 166,  

s. 113-115.  

Z Pałacu Sztuki 1912 – A.Br., Z Pałacu Sztuki, „Świat” 1912, nr 16, s. 4-5. 

Z polskich pracowni 1905 – B., Z polskich pracowni artystycznych w Paryżu (Myrton Michalski), 

„Dziennik Poznański” 13 XII 1905, nr 283, s. 3. 

Z teatrów warszawskich 1909 – A. Br., Z teatrów warszawskich. „Beatrix Cenci” Słowackiego  

i benefis p. Wandy Barszczewskiej, „Świat” 1909, nr 19, s. 17-18. 

Z wystawy 1887 – a., Z wystawy zjednoczonych towarzystw sztuk pięknych we Lwowie (II), „Ruch” 

1887, z. 5, s. 158-159. 

Zalewski 1877 – Kazimierz Zalewski, Marco Foscarini, dramat w 5 aktach (10 obrazach), 

„Tygodnik Illustrowany” 1877, nry 61-71, s. 102-103, 121-123, 132-135, 150-151,  

169-171, 187-189, 202-203, 217-219, 233-235, 250-251, 267-268, 283-284.  

Zawadzki 1880 – Bronisław Zawadzki, Art. 264, komedya w 5 aktach Kazimierza Zalewskiego, 

przedstawiona po raz pierwszy na scenie Teatru Rozmaitości d. 6. b.m., „Tygodnik 

Powszechny” 1880, nr 46, s. 725-726. 

Żebracy i dobroczynność w Rzymie 1876 – Żebracy i dobroczynność w Rzymie, „Biesiada Literacka” 

1876, nr 13, s. 202-203. 

Żyła 1923 – ks. Władysław Żyła, Dante a sztuka (ikonografja Dantejska), Lwów 1923. 

 

Opracowania źródeł oraz wydania krytyczne literatury  

i piśmiennictwa 

Barycz 1964 – Henryk Barycz, Wstęp wydawcy, [w:] Sobiesław i Stanisław Mieroszewscy, 

Wspomnienia lat ubiegłych, przygotowali do druku Maria i Henryk Baryczowie, Kraków 

1964, s. 6-49. 
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Bąbiak 2015 – „Tygodnik Ilustrowany”. Bibliografia zawartości 1890-1899, oprac. Grzegorz  

P. Bąbiak, Warszawa 2015. 
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http://ct.mhk.pl/wps/portal/mhmk/main/strona-artefaktu/?artefactId=%7bDAB65330-B8BA-418D-9EBC-0DF5A50AAD1D%7d
https://www.barberinicorsini.org/opera/ritratto-di-beatrice-cenci/
https://polona.pl/item/antonina-hoffmann-w-tytulowej-roli-spektaklu-beatrix-cenci-juliusza-slowackiego,MTA0ODMxNA/
https://polona.pl/item/antonina-hoffmann-w-tytulowej-roli-spektaklu-beatrix-cenci-juliusza-slowackiego,MTA0ODMxNA/
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17033&show_nav=true&full_screen=true
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17033&show_nav=true&full_screen=true
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http://www.zeno.org/Fotografien/B/Altobelli+und+Molins%3A+Der+Tiber+beim+Ca

stel+S.+Angelo [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 23. Bernardo Bellotto, Widok Tybru z Zamkiem Św. Anioła w Rzymie, 1743 lub 1744, olej na 

płótnie, 87 × 148 cm, Detroit Institute of Arts, nr akcesji: 40.166, za: 

https://www.dia.org/art/collection/object/view-tiber-rome-castel-santangelo-34524 

[dostęp: 19 IV 2019].  

Il. 24. Zygmunt Ajdukiewicz, Portret Kazimierza Chłędowskiego, 1917, olej na płótnie,  

116 × 88 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie, numer identyfikacyjny: MNK II-a-

786, za: http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-786-Portret-Kazimierza-

Ch%C5%82%C4%99dowskiego [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 25. Fotografie z inscenizacji Beatryks Cenci w Teatrze Miejskim w Krakowie, 1907,  

reż. Ludwik Solski, autor scenografii: Jan Spritziar, za: Słowacki na scenach 1963,  

il. 51.  

Il. 26. Fotografie z inscenizacji Beatryks Cenci w Teatrze Miejskim w Krakowie, 1907,  

reż. Ludwik Solski, autor scenografii: Jan Spritziar, za: Słowacki na scenach 1963,  

il. 52.  

Il. 27. Fotografie z inscenizacji Beatryks Cenci w Teatrze Miejskim w Krakowie, 1907,  

reż. Ludwik Solski, autor scenografii: Jan Spritziar, za: Słowacki na scenach 1963,  

il. 53.  

Il. 28. Fotografie z inscenizacji Beatryks Cenci w Teatrze Miejskim w Krakowie, 1907,  

reż. Ludwik Solski, autor scenografii: Jan Spritziar, za: Słowacki na scenach 1963,  

il. 58.  

Il. 29. Fotografia z inscenizacji Beatryks Cenci w Teatrze Miejskim w Krakowie, 1907,  

reż. Ludwik Solski, autor scenografii: Jan Spritziar, za: Flasch 1909, s. 753. 

Il. 30. Władysław Pawliszak, Beatryks Cenci, ilustracja książkowa [w:] Słowacki 1909,  

po s. 56. 

Il. 31. Władysław Pawliszak, Beatryks Cenci, ilustracja książkowa [w:] Słowacki 1909,  

po s. 216. 

Il. 32. Michał Anioł – Rafael, drzeworyt sztorcowy, „Opiekun Domowy” 1871, nr 25, s. 193. 

http://www.zeno.org/Fotografien/B/Altobelli+und+Molins%3A+Der+Tiber+beim+Castel+S.+Angelo
http://www.zeno.org/Fotografien/B/Altobelli+und+Molins%3A+Der+Tiber+beim+Castel+S.+Angelo
https://www.dia.org/art/collection/object/view-tiber-rome-castel-santangelo-34524
http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-786-Portret-Kazimierza-Ch%C5%82%C4%99dowskiego
http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-786-Portret-Kazimierza-Ch%C5%82%C4%99dowskiego
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Il. 33. Daniel de Volterra (atrybuowany), Portret Michała Anioła, ok. 1544, olej na drewnie, 

88 × 64 cm, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, nr akcesji: 1977.384.1, za: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436771 [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 34. Rafael Santi, Autoportet, ok. 1506, tempera na desce, 48 × 33 cm, Galleria Uffizi, 

Florencja, za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffaello_Sanzio.jpg  

Il. 35. Pamięci Rafaela Santi w czterechsetną rocznicę jego urodzin, drzeworyt sztorcowy, 

„Tygodnik Illustrowany” 1883, nr 12, s. 177. 

Il. 36. Franciszek Krudowski, Pierwsze spotkanie Rafaela i Fornariny, ok. 1880, farba olejna, 

płótno naklejone na tekturę, 37 × 38 cm, Muzeum Lubelskie, nr inwentarzowy: 

S/Mal/244/ML, reprodukcja dzięki uprzejmości Muzeum Lubelskiego.  

Il. 37. Heinrich Lofler [podpisany jako: Henryk Loeffer], Rafael i Fornarina, drzeworyt 

sztorcowy, „Wędrowiec” 1894, nr 14, s. 271.  

Il. 38. Franciszek Tegazzo, Z powodu czterechsetletniej rocznicy urodzin Michała-Anioła, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1875, nr 403, 

s. 181.  

Il. 39. Michał-Anioł Buonarotti, drzeworyt sztorcowy, „Kłosy” 1875, nr 533, s. 181. 

Il. 40. Ludwik Kurella, Michał Anioł przed Torsem Belwederskim, ok. 1865, olej na płótnie, 136 

× 107 cm, własność prywatna, za: http://www.duesseldorfer-

auktionshaus.de/de/katalog/view/01_2008/250 [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 41. Jan Matejko, Ociemniały Wit Stwosz z wnuczką, 1865, olej na płótnie, 156 × 140 cm, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwentarza: MP 4350, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5224&show_nav=true 

[dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 42. Jean-Léon Gérôme, Michał Anioł przed Torsem Belwederskim, 1849, olej na płótnie,  

51 × 37 cm, Dahesh Museum of Art, Nowy Jork, nr akcesji: 1999.8, za: 

http://www.daheshmuseum.org/portfolio/jean-leon-gerome-michelangelo-being-

shown-the-belvedere-torso/gallery/artists_g/ [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 43. Eugène Delacroix, Anioł w swoim studio, 1850, olej na płótnie, 41 × 33 cm, Musée 

Fabre, Montpellier, nr inwentarzowy: Inv. 868.1.40, za: 

http://floramusee.montpellier-

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436771
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffaello_Sanzio.jpg
http://www.duesseldorfer-auktionshaus.de/de/katalog/view/01_2008/250
http://www.duesseldorfer-auktionshaus.de/de/katalog/view/01_2008/250
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5224&show_nav=true
http://www.daheshmuseum.org/portfolio/jean-leon-gerome-michelangelo-being-shown-the-belvedere-torso/gallery/artists_g/
http://www.daheshmuseum.org/portfolio/jean-leon-gerome-michelangelo-being-shown-the-belvedere-torso/gallery/artists_g/
http://floramusee.montpellier-agglo.com/flora/servlet/PhotoManager?recordId=musee%3AMUS_PHOTO%3A900&idocsId=ged%3AIDOCS%3A1798&resolution=HIGH
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agglo.com/flora/servlet/PhotoManager?recordId=musee%3AMUS_PHOTO%3A900

&idocsId=ged%3AIDOCS%3A1798&resolution=HIGH [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 44. Franciszek Krudowski, Ostatnie chwile Pergolesiego – Stabat Mater, ok. 1900, olej na 

płótnie, 29 × 23 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie, nr identyfikacyjny: MNK II-a-

1300, za: http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-1300-Ostatnie-chwile-

Pergolesego-Stabat-Mater [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 45. Edward Okuń, Sen Paganiniego, 1898, olej na płótnie, 184 × 139 cm, Muzeum 

Lubelskie, za: 

https://api.culture.pl/sites/default/files/images/imported/sztuki%20wizualne/wydar

zenia/wydarzenia_2017/10_pazdziernik_2017/smierci_malarstwo/smierc_paganinie

go.jpg [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 46. Marian Wawrzeniecki, Widok Werony ku Alpom, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Wędrowiec” 1894, nr 46, s. 901. 

Il. 47. Kazimierz Mirecki, Romeo i Julia, ok. 1879, olej na płótnie, 96 × 73 cm, Muzeum 

Narodowe w Krakowie, nr inwentarzowy: MNK II-a-794, za: 

http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-794-Romeo-i-Julia [dostęp: 19 IV 

2019]. 

Il. 48. Czesław Jankowski, Szekspiriana, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1887,  

nr 171, s. 19. 

Il. 49. Pantaleon Szyndler, Julietta, drzeworyt sztorcowy Edwarda Gorazdowskiego na 

podstawie rysunku Szyndlera, „Kłosy” 1886, nr 1116, s. 328. 

Il. 50. Fontana di Madonna Verona, ok. 1912, fotografia, Itinerario fotografico di una famiglia 

americana dagli Stati Uniti (New Jersey) a Firenze, 1899-1912, Archivi Alinari 

(Florencja), za: https://www.alinari.it/it/dettaglio/AVQ-A-004516-

0560?search=94db4e4e0aa95b8caba942c3714cdebc&searchPos=4.  

Il. 51. Piazza delle Erbe w Weronie z widokiem na „Case dei Mazzanti”, ok. 1885, 

fotografia, Archivi Alinari (Florencja), za: https://www.alinari.it/it/dettaglio/FBQ-S-

003286-0002?search=e8a3433d599e014be7305c9763012f1a&searchPos=1. 

Il. 52. Elwiro Andriolli, Romeo w celi o. Laurentego, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Biesiada Literacka” 1887, nr 15, s. 233. 

http://floramusee.montpellier-agglo.com/flora/servlet/PhotoManager?recordId=musee%3AMUS_PHOTO%3A900&idocsId=ged%3AIDOCS%3A1798&resolution=HIGH
http://floramusee.montpellier-agglo.com/flora/servlet/PhotoManager?recordId=musee%3AMUS_PHOTO%3A900&idocsId=ged%3AIDOCS%3A1798&resolution=HIGH
http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-1300-Ostatnie-chwile-Pergolesego-Stabat-Mater
http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-1300-Ostatnie-chwile-Pergolesego-Stabat-Mater
https://api.culture.pl/sites/default/files/images/imported/sztuki%20wizualne/wydarzenia/wydarzenia_2017/10_pazdziernik_2017/smierci_malarstwo/smierc_paganiniego.jpg
https://api.culture.pl/sites/default/files/images/imported/sztuki%20wizualne/wydarzenia/wydarzenia_2017/10_pazdziernik_2017/smierci_malarstwo/smierc_paganiniego.jpg
https://api.culture.pl/sites/default/files/images/imported/sztuki%20wizualne/wydarzenia/wydarzenia_2017/10_pazdziernik_2017/smierci_malarstwo/smierc_paganiniego.jpg
http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-794-Romeo-i-Julia
https://www.alinari.it/it/dettaglio/AVQ-A-004516-0560?search=94db4e4e0aa95b8caba942c3714cdebc&searchPos=4
https://www.alinari.it/it/dettaglio/AVQ-A-004516-0560?search=94db4e4e0aa95b8caba942c3714cdebc&searchPos=4
https://www.alinari.it/it/dettaglio/FBQ-S-003286-0002?search=e8a3433d599e014be7305c9763012f1a&searchPos=1
https://www.alinari.it/it/dettaglio/FBQ-S-003286-0002?search=e8a3433d599e014be7305c9763012f1a&searchPos=1
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Il. 53. Elwiro Andriolli, Romeo i Julia, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Wędrowiec” 1903, nr 50, s. 1016. 

Il. 54. Władysław Czachórski, Pogrzeb Julii, 1874, szkic olejny, 16 × 33 cm, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, nr inwentarzowy: MP 5263 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5334.  

Il. 55. Ferdynand Piloty, Scena grobowa z tragedii „Romeo i Julia”, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie kartonu, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 100, s. 342. 

Il. 56.  [E. Hopmann], Ojciec Laurenty i Julia, „Bluszcz” 1884, nr 6, s. 45.  

Il. 57. Konstanty Makowski, Romeo i Julia, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1896, nr 100, s. 666. 

Il. 58. Ford Madox Brown, Romeo i Julia, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1899, nr 25, s. 490-491. 

Il. 59. Alfred Kowalski, Romeo i Julia, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1875, nr 393, s. 21. 

Il. 60. Aleksander Gierymski, Kupiec wenecki, drzeworyt sztorcowy Edwarda 

Gorazdowskiego na podstawie rysunku, „Kłosy” 1880, nr 771, s. 232-233, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=19836 [dostęp: 20 V 2019]. 

Il. 61. Franciszek Tegazzo, Kupiec wenecki, drzeworyt sztorcowy Edwarda 

Gorazdowskiego na podstawie rysunku wykonanego z natury, „Tygodnik 

Illustrowany” 1869, nr 65, s. 149. 

Il. 62. Władysław Czachórski, Kupiec wenecki, ok. 1873, szkic olejny, obraz zaginiony, 

fotografia w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, za: Ryszkiewicz, 

Dobrowolski 1965, il. 13.  

Il. 63. Kupiec wenecki, fotografia, „Tygodnik Illustrowany” 1911, nr 13, s. 254. 

Il. 64. Edward Okuń, Francesca z Rimini, drzeworyt sztorcowy, „Tygodnik Illustrowany” 

1917, nr 48, s. 587. 

Il. 65. Miłosz Kotarbiński, Kara obłudników. Rysunek M. Kotarbińskiego z „Boskiej komedyi” 

Dantego, „Piekło” – pieśń XXIII, drzeworyt sztorcowy, „Kłosy” 1881, nr 828, s. 297. 

Il. 66. Stanisław Wyczałkowski, Ugolino, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Biesiada Literacka” 1900, nr 9, s. 170. 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5334
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=19836
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Il. 67. Gustave Doré, Dante i Ugolino, 1861, ilustracja książkowa, za: 

http://www.worldofdante.org/gallery_dore.html.  

Il. 68. Gustave Doré, Rozpacz Ugolina, 1861, ilustracja książkowa, za: 

http://www.worldofdante.org/gallery_dore.html.  

Il. 69. Karol Boratyński, Pojmanie Ugolina w Pizie, 1848, karton do kompozycji o tym 

samym tytule, sepia i gwasz na papierze, 73 × 122 cm, Muzeum Narodowe w 

Poznaniu, nr inwentarzowy: Mp 448, za: MNP 2005, s. 33. 

Il. 70. Ignacy Lasocki, Hrabia Ugolino, 1844, olej na płótnie, 85 × 70 cm, Muzeum Narodowe 

w Krakowie, nr identyfikacyjny: MNK II-a-484MNK, za: 

http://www.kultura.malopolska.pl/record/-

/record/aggregated91235?accessibility=true [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 71. Miłosz Kotarbiński, Wejście do Czyśćca. Z „Boskiej Komedyi” Dantego, drzeworyt 

sztorcowy (E. Gorazdowski) na podstawie rysunku, „Kłosy” 1880, nr 778, s. 344. 

Il. 72. Miłosz Kotarbiński, Dante i Wergiliusz, II poł. XIX w, olej na płótnie, 183 × 143 cm, 

wymiary, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwentarzowy: MP 4761 MNW, za: 

http://www.cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=15367&show_nav=true 

[dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 73. Józef Męcina-Krzesz, Scena z Boskiej komedii Dantego, ok. 1915, olej na płótnie, 73 × 99 

cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inwentarzowy: Dep. 1, za: MNP 2005, 

s. 149 (il. 844). 

Il. 74. Franciszek Żmurko, Beatrycze w raju, drzeworyt sztorcowy na podstawie obrazu, 

„Wędrowiec” 1905, nr 21, s. 378. 

Il. 75. Alexander Cabanel, Dante deklamujący swoje utwory, drzeworyt sztorcowy Józefa 

Holewińskiego na podstawie rysunku, „Kłosy” 1874, nr 462, s. 293. 

Il. 76. Marcel Rieder, Dante po stracie Beatrycze, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1895, nr 16, s. 256.  

Il. 77. Rafael Sorbi, Spotkanie się Dante’a z Beatriczą Portinari, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Kraj” 1899, nr 47, s. 291.  

Il. 78. Dante na dworze Guido Novello w Rawennie, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Przyjaciel Dzieci” 1899, nr 49, s. 577. 

http://www.worldofdante.org/gallery_dore.html
http://www.worldofdante.org/gallery_dore.html
http://www.kultura.malopolska.pl/record/-/record/aggregated91235?accessibility=true
http://www.kultura.malopolska.pl/record/-/record/aggregated91235?accessibility=true
http://www.cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=15367&show_nav=true
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Il. 79. René Maignan, Dante spotykający Matyldę, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku „Ziarno” 1911, nr 29, s. 561. 

Il. 80. Manuel Benedito Skąpcy i rozrzutnicy w piekle Dantego, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Lechita” 1908, nr 33, s. 131.  

Il. 81. Edward Okuń, Autoportret z żoną na tle Anticoli Corrado, ok. 1900, olej na płótnie,  

71 × 129 cm, Muzeum Mazowieckie w Płocku, nr inwentarzowy MMP/S/3647, za: 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/autoportret-z-zona-na-tle-anticoli-corrado-

edwarda-okunia [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 82. Aleksander Gierymski, Przed Pałacem Dożów, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Kłosy” 1884, nr 966, s. 9. 

Il. 83. Carlo Naya (przypisywany), Narożnik Pałacu Dożów w Wenecji, ok. 1860, fotografia, 

National Galleries Scotland, nr akcesji: PGP R 753, za: 

https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/28208/angle-portico-ducal-palace-

venice-carving-judgment-solomon [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 84. Strój członka Rady Dziesięciu, wg Cesare Vecellio, Habiti antichi, overo raccolta di 

figure delineate dal gran Tiziano…, 1664. 

Il. 85. Vittore Carpaccio, Przyjęcie ambasadorów – detal, cykl Legenda Świętej Urszuli, 1497-

1498, olej na płótnie, 278 × 589 cm, Gallerie dell’Accademia, Wenecja, nr 

inwentarzowy: 572, za: http://www.gallerieaccademia.it/arrivo-degli-ambasciatori 

[dostęp: 20 V 2019]. 

Il. 86. Vittore Carpaccio, Święty Jerzy chrzczący konwertyków, 1507, tempera na desce,  

141 × 285 cm, Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Wenecja, nr inwentarzowy: 574, 

za: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vittore_carpaccio,_battesimo_dei_seleniti

_01.jpg [dostęp: 20 V 2019]. 

Il. 87. Strój doktora nauk w Padwie, wg Cesare Vecellio, Habiti antichi, overo raccolta di 

figure delineate dal gran Tiziano…, 1664. 

Il. 88. Vittore Carpaccio, Przyjęcie ambasadorów – detal, cykl Legenda Świętej Urszuli, 1497-

1498, olej na płótnie, 278 × 589 cm, Gallerie dell’Accademia, Wenecja, nr 

inwentarzowy: 572, za: http://www.gallerieaccademia.it/arrivo-degli-ambasciatori 

[dostęp: 20 V 2019]. 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/autoportret-z-zona-na-tle-anticoli-corrado-edwarda-okunia
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/autoportret-z-zona-na-tle-anticoli-corrado-edwarda-okunia
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/28208/angle-portico-ducal-palace-venice-carving-judgment-solomon
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/28208/angle-portico-ducal-palace-venice-carving-judgment-solomon
http://www.gallerieaccademia.it/arrivo-degli-ambasciatori
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vittore_carpaccio,_battesimo_dei_seleniti_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vittore_carpaccio,_battesimo_dei_seleniti_01.jpg
http://www.gallerieaccademia.it/arrivo-degli-ambasciatori
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Il. 89. Feliks Jabłczyński, Wejście do pałacu Dożów w Wenecji, 1911, ceratoryt (ręcznie 

kolorowany) i gwasz na papierze, 33 × 19 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr 

inwentarzowy: 25599 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=8825 [dostęp: 20 V 2019]. 

Il. 90. Wejście do Pałacu Dożów, ilustracja do Kartek z podróży… Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, 1874, za: Kraszewski 1874, s. 105. 

Il. 91. Vittore Carpaccio, Przyjęcie ambasadorów, cykl Legenda Świętej Urszuli, 1497-1498, olej 

na płótnie, 278 × 589 cm, Gallerie dell’Accademia, Wenecja, nr inwentarzowy: 572, 

za: http://www.gallerieaccademia.it/arrivo-degli-ambasciatori [dostęp: 20 V 2019]. 

Il. 92. Aleksander Gierymski, Scena balkonowa w Wenecji, ok. 1883, rysunek, Muzeum 

Narodowe w Krakowie, nr inwentarzowy: MNK III-r.a.766, za: Gierymski 2014,  

s. 359.  

Il. 93. Wejście do Pałacu Dożów w Wenecji, fotografia, ok. 1870, Biblioteka Narodowa.  

Il. 94. Aleksander Gierymski, Sjesta włoska I [„katowicka”], ok. 1876-1878, olej na płótnie, 

116 × 82 cm, Muzeum Śląskie w Katowicach, nr inwentarzowy: MŚK/SzM/376, za: 

https://muzeumslaskie.pl/pl/work/sjesta-wloska-i/ [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 95. Aleksander Gierymski, Sjesta włoska II [„warszawska”], po 1876, olej na płótnie, 142 

× 91 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwentarzowy: MP 262 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4682&show_nav=true 

[dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 96. Aleksander Gierymski, Sjesta, drzeworyt sztorcowy (rytował J. Holewiński) na 

postawie rysunku, „Kłosy” 1888, nr 1175, s. 8-9.  

Il. 97. Jan Mieczkowski, Helena Modrzejewska jako Julia w sztuce Romeo i Julia Szekspira, 

ok. 1867-1876, Biblioteka Narodowa. 

Il. 98. Paolo Veronese, Gody w Kanie Galilejskiej, 1562, olej na płótnie, 666 × 990 cm, Luwr, 

numer inwentarzowy: INV 142, za: 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/000PE027360.  

Il. 99. Alexandre Hesse, Koncert wenecki, 1852, fotografia obrazu, olej na płótnie, 295 × 41 

cm, Musée des Beaux-Arts Nantes, nr inwentarzowy: 1024 za: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8431319b.  

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=8825
http://www.gallerieaccademia.it/arrivo-degli-ambasciatori
https://muzeumslaskie.pl/pl/work/sjesta-wloska-i/
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4682&show_nav=true
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/000PE027360
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8431319b
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Il. 100. Wilhelm Kotarbiński, W gondoli, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Wędrowiec” 1902, nr 11, s. 204.  

Il. 101. Wilhelm Kotarbiński, Spacer gondolą, ok. 1890-1898, olej na płótnie, 98 × 202 cm, 

Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inwentarzowy: MT/M/243/N, za: Kroplewska-

Grajewska 2018, s. 119. 

Il. 102. Charles-Marcel de Pignerolle, Gondola [Paul Véronèse à Venice], obraz wystawiony na 

paryskim Salonie 1850-1851, dziewiętnastowieczna grafika na podstawie obrazu, za: 

https://www.proantic.com/en/display.php?mode=obj&id=401138.  

Il. 103. Feliks Bryk, Gentildonna, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Świat” 1906, 

nr 5, s. 17. 

Il. 104. Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano podczas oblężenia Montemassi, ok. 1330, fresk, 

340 cm × 968 cm, Palazzo Pubblico Siena, za: https://www.comune.siena.it/La-

Citta/Cultura/Strutture-Museali/Opere-nel-Palazzo-Pubblico-di-Siena/Guidoriccio-

da-Fogliano-di-Simone-Martini. 

Il. 105. Piero della Francesca, Portret Federica da Montefeltro i jego żony Battisty Sforza,  

ok. 1473-1475, olej na płótnie, 47 × 33 cm (każdy), Galeria Uffizi, nr inwentarzowy: 

Inv. 1890 nn. 1615, 3342, za: https://www.uffizi.it/opere/i-duchi-di-urbino-federico-

da-montefeltro-e-battista-sforza [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 106. Czesław Borys Jankowski, Doża Wenecji. Z komedii Szekspira „Kupiec wenecki”, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Biesiada Literacka” 1912, nr 4, s. 61. 

Il. 107. Czesław Borys Jankowski, Młody patrycjusz wenecki z epoki Odrodzenia, drzeworyt 

sztorcowy na podstawie rysunku, „Biesiada Literacka” 1912, nr 29, s. 41.  

Il. 108. Wilhelm Kotarbiński, Gołębie, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Wędrowiec” 1902, nr 11, s. 206. 

Il. 109. Aleksander Gierymski, Popiersie mężczyzny w renesansowym stroju (Wenecjanin), 1882, 

olej na desce dębowej, 35 × 27 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwentarza: 

MP 5547 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=23453&show_nav=true 

[dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 110. Aleksander Gierymski, Portret młodego Włocha, ok. 1876-1878, olej na desce dębowej, 

35 × 27 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwentarza: MP 622 MNW, za: 

https://www.proantic.com/en/display.php?mode=obj&id=401138
https://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Strutture-Museali/Opere-nel-Palazzo-Pubblico-di-Siena/Guidoriccio-da-Fogliano-di-Simone-Martini
https://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Strutture-Museali/Opere-nel-Palazzo-Pubblico-di-Siena/Guidoriccio-da-Fogliano-di-Simone-Martini
https://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Strutture-Museali/Opere-nel-Palazzo-Pubblico-di-Siena/Guidoriccio-da-Fogliano-di-Simone-Martini
https://www.uffizi.it/opere/i-duchi-di-urbino-federico-da-montefeltro-e-battista-sforza
https://www.uffizi.it/opere/i-duchi-di-urbino-federico-da-montefeltro-e-battista-sforza
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=23453&show_nav=true
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http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=16706&show_nav=true 

[dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 111. Aleksander Gierymski, Wenecjanka w kostiumie z XVI w., drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Tygodnik Powszechny” 1882, nr 13, s. 201.  

Il. 112. Józef Męcina-Krzesz, Wenecjanka, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Wędrowiec” 1904, nr 6, s. 107.  

Il. 113. Kazimierz [Casmiro] Tomba, Patrycjuszka, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1892, nr 146, s. 245.  

Il. 114. Franciszek Żmurko, Patrycjuszka, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1908, nr 19, s. 365.  

Il. 115. Tycjan, Flora, ok. 1515, olej na płótnie, 79 × 63 cm, Galeria Uffizi, nr inwentarzowy: 

Inv. 1890 n. 1462, za: https://www.uffizi.it/opere/flora.  

Il. 116. Palma Veccio, Portret kobiety, ok. 1520, olej na desce, 78 × 64 cm, National Gallery, 

Londyn, nr inwentarzowy: NG3939, za: 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/palma-vecchio-a-blonde-woman.  

Il. 117. Josè Villegas, Marino Falieri po swym osądzeniu na śmierć, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Wędrowiec” 1902, nr 5, s. 90. 

Il. 118. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza Zalewskiego, 

akt I, scena piąta, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 62, s. 133. 

Il. 119. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza Zalewskiego, 

akt II, scena czwarta, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 63, s. 148. 

Il. 120. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza Zalewskiego, 

akt III, scena trzecia, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 68, s. 229. 

Il. 121. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza Zalewskiego, 

akt IV, scena pierwsza, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 69, s. 245. 

Il. 122. Carlo Ponti, Ponte dei Sospiro, ok. 1865, odbitka na papierze albuminowym, 

Biblioteka Narodowa, za: https://polona.pl/item/ponte-dei-

sospiro,MzMwODg4NzI/#info:metadata [dostęp: 20 V 2019]. 

Il. 123. Stefan Popowski, Most Westchnień w Wenecji, ok. 1909, olej na płótnie, 51 × 32 cm, 

Muzeum Narodowe w Poznaniu, za: MNP 2005, s. 190. 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=16706&show_nav=true
https://www.uffizi.it/opere/flora
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/palma-vecchio-a-blonde-woman
https://polona.pl/item/ponte-dei-sospiro,MzMwODg4NzI/#info:metadata
https://polona.pl/item/ponte-dei-sospiro,MzMwODg4NzI/#info:metadata
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Il. 124. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza Zalewskiego, 

akt V, scena trzecia, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 71, s. 280. 

Il. 125. Sala Pięciuset w pałacu Dożów, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Kłosy” 

1870, nr 252, s. 253. 

Il. 126. Aleksander Gierymski, Wnętrze Anticollegio w Pałacu Dożów w Wenecji, ok. 1898-1899, 

olej na płótnie, 78 × 61 cm, obraz zaginiony, reprodukcja na podstawie zdjęcia ze 

zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17841&show_nav=true.  

Il. 127. Władysław Czachórski, Sala Ambasadorów w Pałacu Dożów w Wenecji, 1873, olej na 

płótnie, 61 × 50 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie, nr identyfikacyjny MNK II-a-

686, za: http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-686-Sala-

Ambasador%C3%B3w-w-Pa%C5%82acu-Do%C5%BC%C3%B3w-w-Wenecji 

[dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 128. Louis Mouchot, Wyjście z posiedzenia Wielkiej Rady Weneckiej, drzeworyt sztorcowy 

na podstawie rysunku, „Kłosy” 1872, nr 379, s. 225. 

Il. 129. Hans Makart, Wenecja składająca dary Katarzynie Cornaro, „Kłosy” 1874, nr 458, s. 228. 

Il. 130. Wilhelm Kotarbiński, Z dziejów Wenecji, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1897, nr , s. 230. 

Il. 131. Paul Delaroche, Młoda męczennica chrześcijańska, 1865, olej na płótnie, 171 × 148 cm, 

Luwr, nr inwentarza RF 1038, za: 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/000PE000963 [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 132. [Ernest Auguste Gendron], Żałobna gondola, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Wędrowiec” 1866, nr 165, s. 129. 

Il. 133. Ernest Auguste Gendron, The last journey – girl being taken to her last resting place in a 

gondola [Ostania podróż], za: https://www.blouinartsalesindex.com/auctions/Ernest-

August-Gendron-39930/ [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 134. Pogrzeb w Wenecyi, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Kłosy” 1872,  

nr 345, s. 97. 

Il. 135. Władysław Czachórski, Cmentarz w Wenecji, 1876, olej na płótnie, 35 × 67 cm, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwentarzowy: MP 2686 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=2877&show_nav=true.  

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17841&show_nav=true
http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-686-Sala-Ambasador%C3%B3w-w-Pa%C5%82acu-Do%C5%BC%C3%B3w-w-Wenecji
http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-686-Sala-Ambasador%C3%B3w-w-Pa%C5%82acu-Do%C5%BC%C3%B3w-w-Wenecji
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/000PE000963
https://www.blouinartsalesindex.com/auctions/Ernest-August-Gendron-39930/
https://www.blouinartsalesindex.com/auctions/Ernest-August-Gendron-39930/
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=2877&show_nav=true
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Il. 136. Maria Magdalena Andrzejkowicz-Buttowt, Kardynał Giovanni Medici i Pomponius 

Laetus przy wykopaliskach rzymskich, 1878, olej na płótnie, 138 × 94 cm, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, nr inwentarzowy: 184696, za: Skalska-Miecik 1991,  

il. kolorowa nr V.  

Il. 137. Józef Rapacki, Capri, „Tygodnik Illustrowany” 1900, nry 30 i 31, s. 586-588, 607-608.  

Il. 138. Samuel Hirszenberg, Praczki z Anticoli, „Tygodnik Illustrowany” 1902, nr 3, s. 47. 

Il. 139. Léopold Robert, Powrót żeńców z Bagien Pontyjskich, 1831, olej na płótnie, 142 × 212 

cm, Luwr, nr inwentarzowy: INV. 7663, za: 

http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=29008 [dostęp: 

19 IV 2019]. 

Il. 140. Karol Miller, Włoch, „Ziarno” 1910, nr 40, s. 13 

Il. 141. Karol Miller, Włoszka, „Ziarno” 1910, nr 40, s. 13. 

Il. 142. Karol Miller, Rzymianka z dzieckiem, drzeworyt sztorcowy, „Tygodnik Illustrowany” 

1867, nr 430, s. 292. 

Il. 143. Stefano Lais i Antonio Mariannecci, Kobiece modele malarskie [Malermodelle], ok. 

1865, fotografia, za: Bella Italia 2012, s. 118. 

Il. 144. Wojciech Kossak, Dziewczyna z wyspy Chioggi koło Wenecji, drzeworyt sztorcowy, 

„Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 102, s. 361. 

Il. 145. Wojciech Kossak, Młoda przekupka z wyspy Chioggia pod Wenecją, drzeworyt 

sztorcowy, „Tygodnik Illustrowany” 1878, nr 109, s. 56. 

Il. 146. Carlo Naya, Dziewczyna z wyspy Chioggia marząca o swoim ukochanym, 1875, 

fotografia, za: Voir l’Italie 2009, s. 1 (il. 1). 

Il. 147. Kārlis Hūns, Włoszka, „Tygodnik Illustrowany” 1871, nr 195, s. 148. 

Il. 148. Ernest Hébert, Kobiety z Subiaco, „Kłosy” 1872, nr 360, s. 356. 

Il. 149. Léon Bonnat, Wieśniacy neapolitańscy, „Kłosy” 1872, nr 374, s. 136. 

Il. 150. Włoszka z dzieckiem, podług obrazu Van Majdena [?] rysował Wojciech Kossak, 

„Tygodnik Illustrowany” 1875, nr 369, s. 49. 

Il. 151. Georges Claude, Włoszka, „Biesiada Polska” 1907, nr 1, s. 1. 

Il. 152. Owocarka rzymska, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Kłosy” 1886, nr 

1099, s. 51. 

Il. 153. Aleksander Gierymski, Lombardka, „Kłosy” 1886, nr 1121, s. 409.  

http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=29008
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Il. 154. Francesco Gonin, Lucia Mondella (Alessandro Manzoni, I Promesi sposi, Milano 1840), 

ilustracja książkowa, za: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I_promessi_sposi_-_Lucia.jpg 

Il. 155. Jan Konopacki, Transteweranka, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Kłosy” 1885, nr 1038, s. 334. 

Il. 156. Aleksander Gierymski, Studium [Wenecjanka], ryt. Andrzej Zajkowski, 1887, 

zaproszenie do przedpłaty na „Tygodnik Illustrowany” w roku 1888, s. 1. 

Il. 157. Aleksander Gierymski, Neapolitanka, „Tygodnik Illustrowany” 1889, nr 324, s. 161, 

drzeworyt sztorcowy na papierze, Muzeum Narodowe w Warszawie, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=19895 [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 158. Karol Miller, Młodzi lazzaroni, drzeworyt sztorcowy, „Tygodnik Illustrowany” 1872, 

nr 249, s. 164. 

Il. 159. Kazimierz Lasocki, Warszawscy lazzaroni, „Wędrowiec” 1898, nr 25, s. 481. 

Il. 160. Władysław Szrener, Żebrak rzymski, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Biesiada Literacka” 1876, nr 13, s. 201. 

Il. 161. Ludwik Kurella, Dudziarze, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Tygodnik 

Illustrowany” 1871, nr 192, s. 112. 

Il. 162. Juliusz Kossak, Kobziarz włoski, „Tygodnik Polski” 1899, nr 6, s. 105. 

Il. 163. Michał Andriolli, Piferaro (kobziarz rzymski), drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1873, nr 310, s. 276. 

Il. 164. Ludwik Kurella, Włoch wędrujący, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Kłosy” 1882, nr 868, s. 104. 

Il. 165. Michał Andriolli, Saltarella, drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Tygodnik 

Illustrowany” 1873, nr 311, s. 288. 

Il. 166. Wincenty Wodzinowski, fragment obrazu Modele, „Tygodnik Illustrowany” 1907,  

nr 3, s. 57.  

Il. 167. Max Ebsberger, „Modellmarkt” w westybulu Akademii Monachijskiej, drzeworyt 

sztorcowy, „Illustrierte Zeitung” 21 XI 1891, nr 2525, s. 250, za: 

https://www.historisches-lexikon-

bayerns.de/Lexikon/Datei:Akademie_Muenchen_Modellmarkt.jpg [dostęp: 19 IV 

2019]. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I_promessi_sposi_-_Lucia.jpg
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=19895
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Datei:Akademie_Muenchen_Modellmarkt.jpg
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Datei:Akademie_Muenchen_Modellmarkt.jpg
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Il. 168. Leon Wyczółkowski, Studium Włoszki, 1876, olej na płótnie, 93 × 74 cm, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, nr inwentarzowy: MP 1355 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4971&show_nav=true 

[dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 169. Teodor Axentowicz, Kwiaciarka włoska (Włoszka), 1882, olej na płótnie, 125 × 87 cm, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwentarzowy: MP 1355, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5339&show_nav=true 

[dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 170. Maurycy Trębacz, Stara Włoszka, 1886, olej na płótnie, 44 × 36 cm, Muzeum 

Narodowe w Poznaniu, numer inwentarzowy: Mp 1284, za: MNP 2005, s. 242. 

Il. 171. Olga Boznańska, Włoszka, ok. 1896, olej na płótnie, kolekcja prywatna, fot. za: 

Boznańska 2014, il. 37. 

Il. 172. Anna Bilińska, Włoszka, ok. 1885, olej na płótnie, 91 × 72 cm, obraz zaginiony, za: 

http://dzielautracone.gov.pl/katalog-strat-wojennych/obiekt/?obid=4314 [dostęp: 19 

IV 2019] 

Il. 173. Zygmunt Michalski, Wenecjanka, „Świat” 1891, r. 4, s. 371.  

Il. 174. Francesco Hayez, Ciociara, 1842, olej na płotnie, kolekcja prywatna (Bergamo), za: 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hayez_Ciociara.jpg   

Il. 175. Giuseppe Bertini, Italia prima di Roma capitale, 1850/55, olej na płótnie 74 × 55 cm, 

kolekcja prywatna, za: La donna nella pittura dell’Ottocento, red. Volker Silbernagl, 

Milano 1992, s. 16 

Il. 176. Francesco Hayez, Medytacja (Italia w 1848 roku), 1851, olej na płótnie, 90 × 70 cm,  

Galleria d'arte moderna Achille Forti, Werona, za: 

https://gam.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=54595 

Il. 177. Aleksander Gierymski, Gra w mora, 1874, olej na płótnie, 80 × 100 cm, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, nr inwentarzowy: MP 246 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4676 [dostęp: 19 IV 2019]. 

Il. 178. Model pozujący do postaci mężczyzny w mundurze do obrazu Aleksandra 

Gierymskiego Gra w mora, Rzym, ok. 1874, fotografia, Muzeum Narodowe  

w Warszawie, nr inwentarzowy: DDWneg.1948 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4971&show_nav=true
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5339&show_nav=true
http://dzielautracone.gov.pl/katalog-strat-wojennych/obiekt/?obid=4314
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hayez_Ciociara.jpg
https://gam.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=54595
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4676
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http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17817&show_nav=true 

[dostęp: 26 IV 2019]. 

Il. 179. Model pozujący do postaci jednego z graczy do obrazu Aleksandra Gierymskiego 

Gra w mora, Rzym, ok. 1874, fotografia, Muzeum Narodowe w Warszawie,  

nr inwentarzowy: DDWneg.17375 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17831&show_nav=true 

[dostęp: 26 IV 2019]. 

Il. 180. Aleksander Gierymski, Austeria rzymska, „Kłosy” 1881, nr 813, s. 56-57. 

Il. 181. Konstanty Mańkowski, W austerii włoskiej, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1901, nr 2, s. 30. 

Il. 182. Karol Miller, Karnawał w Rzymie na Corso, 1869, olej na płótnie, 67 × 54 cm, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, nr inwentarza: MP 658 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=16713&show_nav=true  

[dostęp: 26 IV 2019]. 

Il. 183. Feliks Wygrzywalski, Karnawał w Rzymie, „Tygodnik Illustrowany” 1904, nr 6,  

s. 101. 

Il. 184. Aleksander Gierymski, Z karnawału rzymskiego [Marek Aureliusz], drzeworyt 

sztorcowy na podstawie rysunku, „Tygodnik Powszechny” 1880, nr 5, s. 65. 

Il. 185. Aleksander Gierymski, Z karnawału rzymskiego. Mattinata – powrót masek nad ranem, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku „Tygodnik Powszechny” 1882, nr 8,  

s. 120. 

Il. 186. Aleksander Gierymski, Z karnawału rzymskiego [Zabójstwo], drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Kłosy” 1882, nr 901, s. 216.  

Il. 187. Teodor Axentowicz, U studni w Wenecji, 1883, olej na płótnie, 49 × 33 cm, Muzeum 

Narodowe w Warszawie,  nr inwentarza: MP 4933 MNW, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5291&show_nav=true 

[dostęp: 26 IV 2019]. 

Il. 188. A. Salinas, Przy studni w Wenecji, „Tygodnik Illustrowany” 1900, nr 35, s. 687. 

Il. 189. Marian Trzebiński, Podwórze włoskie, „Świat” 1912, nr 16, s. 4. 

Il. 190. Stanisław Rejchan, Riva dei Schiavoni w Wenecji, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1888, nr 300, s. 201. 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17817&show_nav=true
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17831&show_nav=true
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=16713&show_nav=true
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5291&show_nav=true
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Il. 191. Karol Miller, Ofiarowanie, „Tygodnik Illustrowany” 1911, nr 36, s. 707. 

Il. 192. Daniel Budkowski, Włoszka, olej na płótnie, obraz zaginiony, za: Piątkowski 1901,  

s. 65. 

Il. 193. Aleksander Kotsis, Neapolitanka, ok. 1870, olej na płótnie, 73 × 60 cm, Muzeum 

Śląskie w Katowicach, nr inwentarzowy MŚK/SzM/404, za: MŚK 2009, s. 150 

Il. 194. Aleksander Gierymski, Wnętrze bazyliki św. Marka w Wenecji, 1899, olej na płótnie, 

110  × 78 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, za: 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=2944&show_nav=true  

Il. 195. Pantaleon Szyndler, Wnętrze lewej nawy Bazyliki Św. Marka w Wenecji, „Wędrowiec” 

1905, nr 8, s. 125. 

Il. 196. Pantaleon Szyndler, W kościele św. Marka w Wenecji, „Kłosy” 1883, nr 914, s. 8-9. 

Il. 197. Marian Trzebiński, Pogrzeb członka bractwa miłosierdzia we Florencji, „Wędrowiec” 

1903, nr 39, s. 770-771. 

Il. 198. Henryk Siemiradzki, Z pociechą i pomocą, 1885, olej na płótnie, obraz zaginiony,  

fot. za: Lewandowski 1904, s. 67. 

Il. 199. Henryk Siemiradzki, Na klasztornym tarasie, 1886, olej na płótnie, obraz zaginiony, 

fot. za: Lewandowski 1904, s. 71. 

Il. 200. Henryk Siemiradzki, W klasztornej ciszy, 1885-87, olej na płótnie, obraz zaginiony, 

fot. za: Lewandowski 1904, s. 69.  

Il. 201. Henryk Siemiradzki, Z wiatykiem, 1889, olej na płótnie, 60 × 131 cm, własność 

Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inwentarzowy MP 4577), od 1948 depozyt 

w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, fot. dzięki uprzejmości MNWr.  

 

 

 

 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=2944&show_nav=true


 

  

Il. 1. Julian Fałat, Szkice rzymskie, drzeworyt sztorcowy, rytował 

E. Gorazdowski, „Kłosy” 1883, nr 942 

Il. 2. Julian Fałat, Pasterze włoscy, drzeworyt sztorcowy 

na podstawie rysunku, „Kłosy” 1880, nr 790 



 

  

Il. 4. Julian Fałat, Popielec, 1881, akwarela na kartonie, 

Dom Aukcyjny AGRA  

Il. 3. Julian Fałat, Nad Tybrem, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Świat” 1891, r. 4 



   

Il. 6. Julian Fałat, Wenecja – widok na San Giorgio Maggiore, 

pastel na tekturze, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 

Il. 5. Julian Fałat, Popielec, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Biesiada Literacka” 1884, nr 427 



  

Il. 7. Julian Fałat, Głowa Włoszki, 1883, 

akwarela, papier, z negatywu Muzeum 

Narodowego w Poznaniu 

Il. 10. Julian Fałat, Portret żony – Marii Luizy Comello 

de Stuckenfeld, 1903, akwarela na papierze, Muzeum 

Lubelskie w Lublinie 

Il. 8. Julian Fałat, Szkice ze Żmudzi, drzeworyt 

sztorcowy na podstawie rysunku, „Kłosy” 1882 

Il. 9. Julian Fałat, Portret żony – Marii Luizy Comello 

de Stuckenfeld, 1903, akwarela na papierze, Muzeum 

Lubelskie w Lublinie 



  

Il. 11. Stanisław Jasiński, Sceny z opery Ponchielego: „Gioconda”, drzeworyt sztorcowy 

na podstawie rysunku, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1885, nr 67 

Il. 12. Czesław Jankowski, Gioconda, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1885, 

nr 112 



  

Il. 13. Miłosz Kotarbiński, Niema z Portici, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1889, nr 340 

Il. 14. Guido Reni zdejmujący w 

więzieniu wizerunek Beatryks Cenci, 

drzeworyt sztorcowy, „Tygodnik 

Illustrowany” 1872, nr 220 



  

Il. 15. Pani Hoffmanowa w roli Beatryks Cenci 

(podług fotografii Rzewuskiego w Krakowie), 

drzeworyt sztorcowy A. Regulskiego na podstawie 

fotografii, „Tygodnik Illustrowany” 1872, nr 227 

Il. 16. Wacław Rzewuski, Fotografia 

Antoniny Hoffmann w roli Beatryks 

Cenci, 1872, Muzeum Historii Krakowa 

Il. 17. Guido Reni (atrybuowany), 

Portret Beartycze Cenci, ok. 1599, olej 

na płótnie, Galleria Nazionale Barberini 

Corsini w Rzymie 

Il. 18. [Antonina Hoffmann w tytułowej roli 

spektaklu „Beatrix Cenci” Juliusza Słowackiego], 

fotografia, Biblioteka Narodowa w Warszawie 



   

Il. 19. Zygmunt Ajdukiewicz, Paleta 

ofiarowana Hoffmanowej, drzeworyt 

sztorcowy, „Tygodnik Illustrowany” 1902, 

nr 52 

Il. 20. „Beatrix Cenci”, akt IV, Rodzina Cenci'ch, prowadzona na stracenie, fotografia z przedstawienia Beatrix 

Cenci Juliusza Słowackiego, reż. Józef Śliwicki, Teatr Wielki w Warszawie w 1909, „Świat” 1909, nr 19 

Il. 21. Henryk Cieszkowski, Zamek 

świętego Anioła w Rzymie, II poł. 

XIX w., olej na płótnie, Muzeum 

Narodowe w Warszawie 



  

Il. 22. Gioacchino Altobelli, Rzym 

– Bazylika św. Piotra i Zamek św. 

Anioła, ok. 1865, fotografia 

Il. 23. Bernardo Bellotto, Widok 

Tybru z Zamkiem Św. Anioła w 

Rzymie, 1743 lub 1744,  Detroit 

Institute of Arts 

Il. 24. Zygmunt Ajdukiewicz, Portret 

Kazimierza Chłędowskiego, 1917, olej na 

płótnie, Muzeum Narodowe w Krakowie 



   

Il. 25-29. Fotografie z inscenizacji 

Beatryks Cenci w Teatrze Miejskim w 

Krakowie, 1907, reż. Ludwik Solski, 

autor scenografii: Jan Spritziar 



     

Il. 30. Władysław Pawliszak, Beatryks 

Cenci, ilustracja książkowa, przed 1905 

Il. 31. Władysław Pawliszak, Beatryks 

Cenci, ilustracja książkowa, przed 1905 



  

Il. 32. Michał Anioł – Rafael, drzeworyt 

sztorcowy, „Opiekun Domowy” 1871, nr 25 

Il. 33. Daniel de Volterra (atrybuowany), 

Portret Michała Anioła, ok. 1544, olej na 

drewnie, Metropolitan Museum of Art, 

Nowy Jork 

Il. 34. Rafael Santi, Autoportet, ok. 1506, 

tempera na desce, Galleria Uffizi, 

Florencja 



  

Il. 35. Pamięci Rafaela Santi w czterechsetną 

rocznicę jego urodzin, drzeworyt sztorcowy, 

„Tygodnik Illustrowany” 1883, nr 12 



  

Il. 36. Franciszek Krudowski, Pierwsze spotkanie Rafaela i Fornariny, ok. 

1880, farba olejna, płótno naklejone na tekturę, Muzeum Lubelskie 

Il. 37. Heinrich Lofler [podpisany jako: Henryk 

Loeffer], Rafael i Fornarina, drzeworyt 

sztorcowy, „Wędrowiec” 1894, nr 14 



Il. 38. Franciszek Tegazzo, Z powodu 

czterechsetletniej rocznicy urodzin 

Michała-Anioła, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Tygodnik 

Illustrowany” 1875, nr 403 

Il. 39. Michał-Anioł Buonarotti, drzeworyt 

sztorcowy, „Kłosy” 1875, nr 533 



  

Il. 40. Ludwik Kurella, Michał Anioł przed 

Torsem Belwederskim, ok. 1865, olej na 

płótnie, własność prywatna 

Il. 41. Jan Matejko, Ociemniały Wit Stwosz z 

wnuczką, 1865, olej na płótnie, Muzeum 

Narodowe w Warszawie 

Il. 42. Jean-Léon Gérôme, Michał Anioł przed 

Torsem Belwederskim, 1849, olej na płótnie, 

Dahesh Museum of Art, Nowy Jork 

Il. 43. Eugène Delacroix, Michał Anioł w pracowni, 1850, 

olej na płótnie, Musée Fabre, Montpellier 



 

  

Il. 44. Franciszek Krudowski, Ostatnie chwile 

Pergolesiego – Stabat Mater, ok. 1900, olej na 

płótnie, Muzeum Narodowe w Krakowie  

Il. 45. Edward Okuń, Sen Paganiniego, 1898, 

olej na płótnie, Muzeum Lubelskie  



s  

Il. 46. Marian Wawrzeniecki, Widok Werony 

ku Alpom, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku „Wędrowiec” 1894, nr 46 



   

Il. 47. Kazimierz Mirecki, Romeo i Julia, ok. 

1879, olej na płótnie, 96 x 73 cm, Muzeum 

Narodowe w Krakowie  

Il. 48. Czesław Jankowski, Szekspiriana, 

„Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 

1887, nr 171 



 

  

Il. 49. Pantaleon Szyndler, Julietta, 

drzeworyt sztorcowy Edwarda 

Gorazdowskiego na podstawie rysunku 

Szyndlera, „Kłosy” 1886, nr 1116 

Il. 50. Fontana di Madonna Verona, ok. 1912, 

fotografia, Itinerario fotografico di una famiglia 

americana dagli Stati Uniti (New Jersey) a 

Firenze, 1899-1912, Archivi Alinari (Florencja)  

Il. 51. Piazza delle Erbe w 

Weronie z widokiem na „Case dei 

Mazzanti”, ok. 1885, fotografia, 

Archivi Alinari (Florencja) 



  

Il. 52. Elwiro Andriolli, Romeo w celi o. 

Laurentego, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Biesiada Literacka” 1887, nr 15 

Il. 53. Elwiro Andriolli, Romeo i Julia, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Wędrowiec” 1903, nr 50 

Il. 54. Władysław Czachórski, Pogrzeb Julii, 

1874, szkic olejny, 16 x 33 cm, Muzeum 

Narodowe w Warszawie  



   

Il. 56. [E. Hopmann], Ojciec Laurenty i Julia, 

„Bluszcz” 1884, nr 6 

Il. 55. Ferdynand Piloty, Scena grobowa z tragedii 

„Romeo i Julia”, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

kartonu, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 100  

Il. 57. Konstanty Makowski, Romeo i Julia, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1896, nr 100  

Il. 58. Ford Madox Brown, Romeo i Julia, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1899, nr 25  



Il. 59. Alfred Kowalski, Romeo i Julia, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1875, nr 393  

Il. 60. Aleksander Gierymski, Kupiec wenecki, drzeworyt sztorcowy Edwarda 

Gorazdowskiego na podstawie rysunku, „Kłosy” 1880, nr 771  



  

Il. 61. Franciszek Tegazzo, Kupiec 

wenecki, drzeworyt sztorcowy Edwarda 

Gorazdowskiego na podstawie rysunku 

wykonanego z natury, „Tygodnik 

Illustrowany” 1869, nr 65  

Il. 63. Kupiec wenecki, 

fotografia, „Tygodnik 

Illustrowany” 1911, nr 13  

Il. 62. Władysław Czachórski, Kupiec wenecki, 

ok. 1873, szkic olejny, obraz zaginiony, fotografia 

w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie  



 

 

  

Il. 65. Miłosz Kotarbiński, Kara obłudników. 

Rysunek M. Kotarbińskiego z „Boskiej 

komedyi” Dantego, „Piekło” – pieśń XXIII, 

drzeworyt sztorcowy, „Kłosy” 1881, nr 828 

Il. 64. Edward Okuń, Francesca z Rimini, 

drzeworyt sztorcowy, „Tygodnik 

Illustrowany” 1917, nr 48  



  

Il. 66. Stanisław Wyczałkowski, Ugolino, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Biesiada Literacka” 1900, nr 9  

Il. 67. Gustave Doré, Dante i Ugolino, 1861, 

ilustracja książkowa  

Il. 68. Gustave Doré, Rozpacz Ugolina, 1861, 

ilustracja książkowa  

 



  

Il. 70. Ignacy Lasocki, Hrabia Ugolino, 

1844, olej na płótnie, Muzeum 

Narodowe w Krakowie  

Il. 69. Karol Boratyński, Pojmanie Ugolina w 

Pizie, 1848, karton do kompozycji o tym samym 

tytule, sepia i gwasz na papierze, Muzeum 

Narodowe w Poznaniu  



 

   

Il. 71. Miłosz Kotarbiński, Wejście do Czyśćca. Z 

„Boskiej Komedyi” Dantego, drzeworyt sztorcowy 

(E. Gorazdowski) na podstawie rysunku, „Kłosy” 

1880, nr 778 

Il. 72. Miłosz Kotarbiński, Dante i Wergiliusz, 

II poł. XIX w, olej na płótnie, wymiary, 

Muzeum Narodowe w Warszawie  

Il. 73. Józef Męcina-Krzesz, Scena z Boskiej 

komedii Dantego, ok. 1915, olej na płótnie, 

Muzeum Narodowe w Poznaniu  



  

Il. 74. Franciszek Żmurko, Beatrycze w raju, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie obrazu, 

„Wędrowiec” 1905, nr 21  

Il. 75. Alexander Cabanel, Dante deklamujący swoje utwory, drzeworyt 

sztorcowy Józefa Holewińskiego na podstawie rysunku, „Kłosy” 1874, nr 462  



  

Il. 76. Marcel Rieder, Dante po stracie 

Beatrycze, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1895, nr 16  

Il. 77. Rafael Sorbi, Spotkanie się Dante’a z 

Beatriczą Portinari, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Kraj” 1899, nr 47  



    

  

Il. 78. Dante na dworze Guido Novello w 

Rawennie, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Przyjaciel Dzieci” 1899, nr 49  

Il. 79. René Maignan, Dante spotykający 

Matyldę, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku „Ziarno” 1911, nr 29  

Il. 80. Manuel Benedito Skąpcy i rozrzutnicy w piekle Dantego, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Lechita” 1908, nr 33  



  

Il. 81. Edward Okuń, Autoportret z żoną na tle 

Anticoli Corrado, ok. 1900, olej na płótnie, 

wymiary, Muzeum Mazowieckie w Płocku 

Il. 82. Aleksander Gierymski, Przed Pałacem 

Dożów, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Kłosy” 1884, nr 966  

Il. 83. Carlo Naya (przypisywany), Narożnik 

Pałacu Dożów w Wenecji, ok. 1860, 

fotografia, National Galleries Scotland  



  

  

Il. 84. Strój członka Rady Dziesięciu, wg 

Cesare Vecellio, Habiti antichi, overo raccolta 

di figure delineate dal gran Tiziano…, 1664 

Il. 85. Vittore Carpaccio, Przyjęcie 

ambasadorów – detal, cykl Legenda Świętej 

Urszuli, 1497-1498, Gallerie dell’Accademia, 

Wenecja 

Il. 86. Vittore Carpaccio, Święty Jerzy 

chrzczący konwertyków, 1507, Scuola di San 

Giorgio degli Schiavoni, Wenecja 

Il. 87. Strój doktora nauka w Padwie, wg 

Cesare Vecellio, Habiti antichi, overo raccolta 

di figure delineate dal gran Tiziano…, 1664 



Il. 89. Feliks Jabłczyński, Wejście do pałacu 

Dożów w Wenecji, 1911, ceratoryt (ręcznie 

kolorowany) i gwasz na papierze, Muzeum 

Narodowe w Warszawie  

Il. 88. Vittore Carpaccio, Przyjęcie 

ambasadorów – detal, cykl Legenda Świętej 

Urszuli, 1497-1498, Gallerie dell’Accademia, 

Wenecja 

Il. 90. Wejście do Pałacu Dożów, ilustracja do 

Kartek z podróży… Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, 1874 



  Il. 91. Vittore Carpaccio, Przyjęcie ambasadorów, cykl Legenda 

Świętej Urszuli, 1497-1498, Gallerie dell’Accademia, Wenecja  

Il. 92. Aleksander Gierymski, Scena 

balkonowa w Wenecji, 1883, Muzeum 

Narodowe w Krakowie  

Il. 93. Wejście do Pałacu Dożów w Wenecji, 

fotografia, ok. 1870, Biblioteka Narodowa  



 

 

Il. 95. Aleksander Gierymski, Sjesta włoska II 

[„warszawska”], po 1876, olej na płótnie, 

Muzeum Narodowe w Warszawie  

Il. 94. Aleksander Gierymski, Sjesta włoska I  

[„katowicka”], ok. 1876-1878, olej na płótnie, 

Muzeum Śląskie w Katowicach  

Il. 96. Aleksander Gierymski, Sjesta, 

drzeworyt sztorcowy (rytował J. Holewiński) 

na postawie rysunku, „Kłosy” 1888, nr 1175  

Il. 97. Jan Mieczkowski, 

Helena Modrzejewska jako 

Julia w sztuce Romeo i Julia 

Szekspira, ok. 1867-1876, 

Biblioteka Narodowa  



  

Il. 98. Paolo Veronese, Gody w Kanie Galilejskiej, 

1562, olej na płótnie, Luwr  

Il. 99. Alexandre Hesse, Koncert wenecki, 1852, fotografia 

obrazu, olej na płótnie, Musée des Beaux-Arts Nantes  



 

 

Il. 101. Wilhelm Kotarbiński, 

Spacer gondolą, ok. 1890-1898, 

olej na płótnie, 98 x 202 cm,  

Muzeum Okręgowe w Toruniu  

Il. 100. Wilhelm Kotarbiński, W gondoli, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Wędrowiec” 1902, nr 11  

Il. 102. Charles-Marcel de 

Pignerolle, Gondola [Paul Véronèse 

à Venice], obraz wystawiony na 

paryskim Salonie 1850-

1851,dziewiętnastowieczna grafika 

na podstawie obrazu  



  

Il. 103. Feliks Bryk, Gentildonna, drzeworyt 

sztorcowy na podstawie rysunku, „Świat” 

1906, nr 5 

Il. 105. Piero della Francesca, Portret 

Federica da Montefeltro i jego żony Battisty 

Sforza, ok. 1473-1475, olej na płótnie, Galeria 

Uffizi  

Il. 105. Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano podczas oblężenia 

Montemassi, ok. 1330, fresk, Palazzo Pubblico Siena  



 

  

Il. 108. Wilhelm Kotarbiński, Gołębie, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Wędrowiec” 1902, nr 11  

Il. 107. Czesław Borys Jankowski, Młody 

patrycjusz wenecki z epoki Odrodzenia, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Biesiada Literacka” 1912, nr 29  

Il. 106. Czesław Borys Jankowski, Doża 

Wenecji. Z komedii Szekspira „Kupiec 

wenecki”, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Biesiada Literacka” 1912, nr 4  



  

Il. 112. Józef Męcina-Krzesz, Wenecjanka, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Wędrowiec” 1904, nr 6  

Il. 109. Aleksander Gierymski, Popiersie 

mężczyzny w renesansowym stroju 

(Wenecjanin), 1882, olej na desce dębowej, 

Muzeum Narodowe w Warszawie  

Il. 110. Aleksander Gierymski, Portret 

młodego Włocha, ok. 1876-1878, olej na desce 

dębowej, Muzeum Narodowe w Warszawie  

Il. 111. Aleksander Gierymski, Wenecjanka w kostiumie z XVI w., drzeworyt 

sztorcowy na podstawie rysunku, „Tygodnik Powszechny” 1882, nr 13 



  

Il. 113. Kazimierz [Casmiro] Tomba, 

Patrycjuszka, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 

1892, nr 146 

Il. 114. Franciszek Żmurko, Patrycjuszka, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1908, nr 19  

Il. 115. Tycjan, Flora, ok. 1515, 

olej na płótnie, Galeria Uffizi  

Il. 116. Palma Veccio, Portret kobiety, ok. 1520, olej 

na desce, National Gallery, Londyn  



 

 

  

Il. 118. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza 

Zalewskiego, akt I, scena piąta, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 62  

Il. 117. Josè Villegas, Marino Falieri po swym 

osądzeniu na śmierć, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Wędrowiec” 1902, nr 5  



Il. 119. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza 

Zalewskiego, akt II, scena czwarta, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 63  

Il. 120. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza 

Zalewskiego, akt III, scena trzecia, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 68  



  

  

Il. 121. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco 

Foscarini Kazimierza Zalewskiego, akt IV, scena pierwsza, 

„Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 69  

Il. 122. Carlo Ponti, Ponte dei Sospiro, ok. 1865, 

odbitka na papierze albuminowym, 10 x 6 cm, 

Biblioteka Narodowa  

Il. 123. Stefan Popowski, Most Westchnień w 

Wenecji, ok. 1909, olej na płótnie, 51 x 32 cm, 

Muzeum Narodowe w Poznaniu  



  

Il. 125. Sala Pięciuset w pałacu Dożów, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

Kłosy” 1870, nr 252 

Il. 124. Franciszek Tegazzo, ilustracja do dramatu Marco Foscarini Kazimierza 

Zalewskiego, akt V, scena trzecia, „Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 71  



 

Il. 127. Władysław Czachórski, Sala 

Ambasadorów w Pałacu Dożów w Wenecji, 

1873, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w 

Krakowie  

Il. 128. Louis Mouchot, Wyjście z posiedzenia Wielkiej Rady Weneckiej, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, „Kłosy” 1872, nr 379  

Il. 126. Aleksander Gierymski, Wnętrze Anticollegio w 

Pałacu Dożów w Wenecji, ok. 1898-1899, olej na płótnie, 

obraz zaginiony, reprodukcja na podstawie zdjęcia ze 

zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie  



  

Il. 130. Wilhelm Kotarbiński, 

Z dziejów Wenecji, drzeworyt 

sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik 

Illustrowany” 1897  

Il. 131. Paul Delaroche, Młoda 

męczennica chrześcijańska, 1865, 

olej na płótnie, 171 x 148 cm, Luwr  

Il. 129. Hans Makart, Wenecja składająca dary Katarzynie Cornaro, „Kłosy” 1874, nr 458  



 

  

Il. 132. [Ernest Auguste 

Gendron], Żałobna gondola, 

drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, 

„Wędrowiec” 1866, nr 165  

Il. 134. Pogrzeb w Wenecyi, 

drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Kłosy” 

1872, nr 345 

Il. 133. Ernest Auguste 

Gendron, The last journey – 

girl being taken to her last 

resting place in a gondola 

[Ostania podróż], 



 

Il. 136. Maria Magdalena Andrzejkowicz-

Buttowt, Kardynał Giovanni Medici i Pomponius 

Laetus przy wykopaliskach rzymskich, 1878, olej 

na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie  

Il. 135. Władysław Czachórski, Cmentarz w Wenecji, 

1876, olej na płótnie,  Muzeum Narodowe w Warszawie  



  

Il. 138. Samuel Hirszenberg, Praczki 

z Anticoli, „Tygodnik Illustrowany” 

1902, nr 3 

Il. 137. Józef Rapacki, Capri, 

„Tygodnik Illustrowany” 1900,  

nr 30 



Il. 139. Léopold Robert, Powrót żeńców z Bagien Pontyjskich, 1831, olej na płótnie, Luwr 

Il. 140. Karol Miller, Włoch, „Ziarno” 

1910, nr 40 

Il. 141. Karol Miller, Włoszka, „Ziarno” 

1910, nr 40 



Il. 142. Karol Miller, Rzymianka z dzieckiem, 

drzeworyt sztorcowy, „Tygodnik Illustrowany” 

1867, nr 430 

Il. 143. Stefano Lais i Antonio 

Mariannecci, Kobiece modele 

malarskie [Malermodelle], ok. 1865, 

fotografia 



Il. 144. Wojciech Kossak, Dziewczyna z wyspy 

Chioggi koło Wenecji, drzeworyt sztorcowy, 

„Tygodnik Illustrowany” 1877, nr 102 

Il. 145. Wojciech Kossak, Młoda przekupka  

z wyspy Chioggia pod Wenecją, drzeworyt 

sztorcowy, „Tygodnik Illustrowany” 1878,  

nr 109 

Il. 147. Kārlis Hūns, Włoszka, „Tygodnik 

Illustrowany” 1871, nr 195 

Il. 146. Carlo Naya, Dziewczyna z wyspy 

Chioggia marząca o swoim ukochanym, 1875, 

fotografia 



  

Il. 149. Léon Bonnat, Wieśniacy neapolitańscy, „Kłosy” 1872, nr 374 

Il. 148. Ernest Hébert, Kobiety z Subiaco, 

„Kłosy” 1872, nr 360 

Il. 150. Włoszka z dzieckiem, podług obrazu Van 

Majdena [?] rysował Wojciech Kossak, „Tygodnik 

Illustrowany” 1875, nr 369 



 

 

 

  

Il. 151. Georges Claude, Włoszka, „Biesiada 

Polska” 1907, nr 1 

Il. 153. Aleksander Gierymski, Lombardka, 

„Kłosy” 1886, nr 1121 

Il. 154. Francesco Gonin, Lucia Mondella 

(Alessandro Manzoni, I Promesi sposi, Milano 

1840), ilustracja książkowa 

Il. 152. Owocarka rzymska, drzeworyt 

sztorcowy na podstawie rysunku, „Kłosy” 

1886, nr 1099 



Il. 156. Aleksander Gierymski, Studium 

[Wenecjanka], ], ryt. Andrzej Zajkowski, 1887, 

zaproszenie do przedpłaty na „Tygodnik Illustrowany” 

w roku 1888 

Il. 157. Aleksander Gierymski, Neapolitanka, 

„Tygodnik Illustrowany” 1889, nr 324, 

Muzeum Narodowe w Warszawie 

Il. 155. Jan Konopacki, Transteweranka, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Kłosy” 1885, nr 1038 



  

Il. 158. Karol Miller, Młodzi lazzaroni, 

drzeworyt sztorcowy, „Tygodnik Illustrowany” 

1872, nr 249 

Il. 159. Kazimierz Lasocki, Warszawscy lazzaroni, „Wędrowiec” 1898, nr 25 

Il. 160. Władysław Szrener, Żebrak rzymski, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Biesiada Literacka” 1876, nr 13 



 

  

Il. 161. Ludwik Kurella, Dudziarze, drzeworyt 

sztorcowy na podstawie rysunku, „Tygodnik 

Illustrowany” 1871, nr 192 

Il. 163. Michał Elwiro Andriolli, Piferaro (kobziarz 

rzymski), drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1873, nr 310 

Il. 162. Juliusz Kossak, Kobziarz włoski, 

„Tygodnik Polski” 1899, nr 6 

Il. 164. Ludwik Kurella, Włoch wędrujący, 

„Kłosy” 1882, nr 868 



  

Il. 167. Max Ebsberger, „Modellmarkt” w westybulu Akademii Monachijskiej, drzeworyt 

sztorcowy, „Illustrierte Zeitung” 21 XI 1891, nr 2525 

Il. 166. Wincenty Wodzinowski, fragment obrazu 

Modele, „Tygodnik Illustrowany” 1907, nr 3 

Il. 165. Michał Elwiro Andriolli, Saltarella, 

drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Tygodnik Illustrowany” 1873, nr 311 



  

Il. 168. Leon Wyczółkowski, Studium Włoszki, 

1876, olej na płótnie, Muzeum Narodowe  

w Warszawie 
Il. 169. Teodor Axentowicz, Kwiaciarka 

włoska (Włoszka), 1882, olej na płótnie, 

Muzeum Narodowe w Warszawie 

Il. 171. Olga Boznańska, Włoszka, ok. 

1896, olej na płótnie, kolekcja prywatna 

Il. 170. Maurycy Trębacz, Stara Włoszka, 

1886, olej na płótnie, Muzeum Narodowe  

w Poznaniu 



  

Il. 172. Anna Bilińska, Włoszka, ok. 1885, olej na 

płótnie, obraz zaginiony 
Il. 173. Zygmunt Michalski, Wenecjanka, 

„Świat ” 1891 

Il. 174. Francesco Hayez, Ciociara, 1842, olej na 

płotnie, kolekcja prywatna (Bergamo) Il. 175. Giuseppe Bertini, Italia prima di Roma 

capitale, 1850/55, olej na płótnie, kolekcja 

prywatna 



 

Il. 177. Aleksander Gierymski, Gra w mora, 1874, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie 

Il. 176. Francesco Hayez, Medytacja (Italia w 1848 

roku), 1851, olej na płótnie,  Galleria d'arte 

moderna Achille Forti, Werona 



  

Il. 180. Aleksander Gierymski, Austeria 

rzymska, „Kłosy” 1881, nr 813 

Il. 178. Model pozujący do postaci mężczyzny  

w mundurze do obrazu Aleksandra Gierymskiego  

Gra w mora, Rzym, ok. 1874, fotografia, Muzeum 

Narodowe w Warszawie 

Il. 179. Model pozujący do postaci jednego z graczy do 

obrazu Aleksandra Gierymskiego Gra w mora, Rzym, 

ok. 1874, fotografia, Muzeum Narodowe w Warszawie 



 

  

Il. 181. Konstanty Mańkowski, W austerii włoskiej, drzeworyt 

sztorcowy na podstawie rysunku, „Tygodnik Ilustrowany” 1901, nr 2 

Il. 182. Karol Miller, Karnawał w Rzymie na 

Corso, 1869, olej na płótnie, Muzeum 

Narodowe w Warszawie 



  

Il. 183. Feliks Wygrzywalski, Karnawał  

w Rzymie, „Tygodnik Illustrowany” 1904, nr 6 

Il. 184. Aleksander Gierymski, Z karnawału rzymskiego 

[Marek Aureliusz], drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku, „Tygodnik Powszechny” 1880, nr 5 

Il. 185. Aleksander Gierymski, Z karnawału 

rzymskiego. Mattinata – powrót masek nad 

ranem, drzeworyt sztorcowy na podstawie 

rysunku „Tygodnik Powszechny” 1882, nr 8 

Il. 186. Aleksander Gierymski, Z karnawału rzymskiego 

[Zabójstwo], drzeworyt sztorcowy na podstawie rysunku, 

„Kłosy” 1882, nr 901 



  

  

Il. 188. A. Salinas, Przy studni w Wenecji, „Tygodnik Illustrowany” 1900, nr 35 

Il. 187. Teodor Axentowicz, U studni  

w Wenecji, 1883, olej na płótnie, Muzeum 

Narodowe w Warszawie 



Il. 189. Marian Trzebiński, Podwórze włoskie, 

„Świat” 1912, nr 16 

Il. 190. Stanisław Rejchan, Riva dei Schiavoni w Wenecji, drzeworyt sztorcowy na 

podstawie rysunku, „Tygodnik Illustrowany” 1888, nr 300, 



 

Il. 191. Karol Miller, Ofiarowanie, „Tygodnik 

Illustrowany” 1911, nr 36 

Il. 192. Daniel Budkowski, Włoszka, olej na 

płótnie, obraz zaginiony 

Il. 193. Aleksander Kotsis, Neapolitanka, ok. 1870, 

olej na płótnie, Muzeum Śląskie w Katowicach 

Il. 194. Aleksander Gierymski, Wnętrze bazyliki św. 

Marka w Wenecji, 1899, olej na płótnie, Muzeum 

Narodowe w Warszawie 



  

Il. 195. Pantaleon Szyndler, Wnętrze lewej 

nawy Bazyliki Św. Marka w Wenecji, 

„Wędrowiec” 1905, nr 8 

Il. 196. Pantaleon Szyndler, W kościele św. Marka w Wenecji, „Kłosy” 1883, nr 914 



 

 

  

Il. 198. Henryk Siemiradzki, Z pociechą i pomocą, 1885, olej na płótnie, obraz zaginiony 

Il. 199. Henryk Siemiradzki, Na klasztornym tarasie, 1886, olej na płótnie, obraz 

zaginiony 

Il. 197. Marian Trzebiński, Pogrzeb członka bractwa miłosierdzia we Florencji, „Wędrowiec” 

1903, nr 39 



 

Il. 200. Henryk Siemiradzki, W klasztornej ciszy, 1885-87, olej na płótnie, obraz zaginiony 

Il. 201. Henryk Siemiradzki, Z wiatykiem, 1889, olej na płótnie, własność Muzeum 

Narodowego w Warszawie, od 1948 depozyt w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 


