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Związki kultury zachodu i wschodu na przykładzie twórczości 
Hoca Mimara Sinana

Streszczenie 

W artykule, na podstawie wybranych obiektów architektonicznych, ukazano związki i przenikanie 
się myśli artystycznej i architektonicznej w XVI wieku między stolicą Wschodu – Stambułem a stoli-
cą potęgi morskiej Zachodu – Wenecją. Przykładem wymiany myśli w dziedzinie teorii architektury, 
architektury i inżynierii jest twórczość tureckiego architekta Hoca Mimara Sinana (ok. 1489-1588) 
oraz weneckiego architekta Andrei Palladia (1508-1580). Fascynacja architekturą i sztuką Zachodu 
jest widoczna w twórczości Sinana w poszukiwaniu formy, dekoracji oraz sposobie kompozycji opar-
tej na harmonii matematycznego piękna będącego funkcją witruwiańskiej triady – firmitas, utilitas, 
venustas. Sinan, opierając się na klasycznych zasadach sztuki budowania, potrafił nadać swoim bu-
dowlom nowy, indywidualny wyraz. Synergia klasycznego umiłowania piękna i orientalnego kunsztu 
dekoracji promieniowała na Zachód swoją maestrią, nie dziwi więc, iż wybitny teoretyk i praktyk, 
jakim był Andrea Palladio, uległ fascynacji rozwiązań architekta ze Wschodu. 

W artykule przybliżono te wątki, ukazując dwie niezwykłe osobowości artystyczne na podstawie 
wybranych realizacji oraz odnosząc się do dzieła łączącego architektów – traktatu Witruwiusza pt. 
O architekturze ksiąg dziesięć. 

Słowa kluczowe: Orient, sztuka islamska, sztuka renesansowa, Sinan, Witruwiusz, Palladio, kompo-
zycja architektoniczna, sztuka bizantyjska, sztuka grecka. 

Wstęp

Związki między kulturą Wschodu i Zachodu widoczne są na terenach dzisiejszej Turcji 
od tysiącleci. Podboje starożytnych Greków, Rzymian, Arabów, migracje plemion, prze-
miany kulturowe i religijne stworzyły szczególny krajobraz kulturowy. Ślady architektury 
greckiej i rzymskiej na terenach Anatolii, obok spuścizny sztuki wczesnochrześcijańskiej 
czy bizantyjskiej są częścią pejzażu do dziś. 

Miejscem, w którym jak w soczewce skupia się bogactwo przenikania odmiennych kul-
tur cywilizacyjnych ostatnich wieków jest Konstantynopol, dzisiejszy Stambuł. Jego archi-
tektura i sztuka pełna kontrastów i sprzeczności tworzy niezwykły genius loci. 

Ten mariaż kulturowy Orientu i Zachodu był i jest fascynujący dla artystów, pisarzy 
i poetów. Niezwykły opis Stambułu, zawarł niedoszły architekt Orhan Pamuk w powieści pt. 
Stambuł - wspomnienia i miasto. Pisarz opisuje charakterystyczną dla Stambułu panoramę 
z mocno zarysowanym widokiem minaretów, kopuł, chmur i wody Złotego Rogu (Pamuk 
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2008). Elementem dominującymi i wyróżniającym się na tle sylwety miasta jest meczet 
Sulejmana Wielkiego definiujący pejzaż swoim ogromem i kształtem. 

Analizując architekturę Stambułu, jego różnorodność stylów i detali, widać jak wiele 
miasto czerpie z dziedzictwa sztuki Zachodu zachowując swój niepowtarzalny muzułmański 
charakter. Często wykorzystuje istniejące detale architektoniczne minionych epok wkompo-
nowując je w nowopowstającą islamską architekturę i przestrzeń urbanistyczną. Filozofia 
podboju Konstantynopola – stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego (później Łacińskiego) najbo-
gatszego i największego miasta Europy do XIV wieku przez ród Ottomanów w roku 1453 
zakładała oczywiście prymat nowej muzułmańskiej religii i utworzenie nowego państwa 
– Imperium Osmańskiego1, ale oszczędziła jednak kulturę bizantyjską czerpiąc „z niej na-
tchnienie i tworząc własną, olśniewającą sztukę” (Żygulski 1988). Jak twierdzi wybitny 
znawca sztuki islamskiej George Marcus, sztuka islamska „zrodzona w zachodniej Azji, na 
terenie gdzie rozkwitały najszacowniejsze cywilizacje, dokonała wyboru w odziedziczonym 
po nich spadku i przetworzyła zaczerpnięte z niego elementy. Wycisnęła na nich własne 
piętno, nadała postać, która zmieniła je nie do poznania” (Marcais 1979). 

Osobowością, której sztuka islamu zawdzięcza mistrzowskie rozwiązania i transkompo-
zycje na miarę renesansowych zachodnich mistrzów jest architekt Mimar Sinan. Architekt, 
inżynier, konstruktor – człowiek renesansu, przedstawiciel złotego okresu Imperium 
Osmańskiego za panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego, jeden z głównych twórców 
historycznego pejzażu Stambułu. Artysta zafascynowany architekturą antyku i renesansu, 
którego dzieła stały się inspiracją dla sztuki Zachodu. 

Życie i twórczość 

Dla zrozumienia specyfiki talentu i twórczości tego artysty konieczne jest poznanie 
pewnych aspektów jego bogatej biografii. Sinan urodził się między rokiem 1494 a 14992 
w wiosce Âgirnas w Anatolijskiej prowincji Kayserii w rodzinie chrześcijańskiej. W wieku 
ok. 15 lat został wcielony do korpusu janczarów armii tureckiej. Po krótkim okresie pracy 
w Stambule, w celu poznania języka, zwyczajów i religii rozpoczął naukę stolarstwa, a także 
praktykował na budowach u mistrzów. Następnie został wcielony do wojska Sułtana Selima 
I, a później jego następcy Sulejmana Wspaniałego, by uczestniczyć w podboju Europy 
Zachodniej podczas kampanii belgradzkiej (1521) i rodezyjskiej (1523), po których szybko 
awansował. W 1526 roku wraz z Sulejmanem i armią turecką podbijał Budapeszt, brał udział 
w oblężeniu Wiednia w 1529 roku, a trzy lata później, w czasie tzw. kampanii niemieckiej, 

1  Mehmed II Zdobywca, ogłosił się Cezarem Rzymu po zdobyciu Konstantynopola, nie zburzył miasta. Pozostawił cały 
układ urbanistyczny oraz najważniejsze budynki dostosowując świątynie do nowej islamskiej religii, niektóre pozostawiając 
poddającym się nacjom, jak np. Grekom. 
2  Źródła podają kilka dat narodzin Sinana, najczęściej pojawia się data przełomu lat 1489/1490. 
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dotarł do północno-zachodnich rubieży dzisiejszych Węgier. Uczestniczył również w woj-
nach na terenach dzisiejszego Iranu i Iraku (Gunay 2007).  

W wojsku zwrócił uwagę nieprzeciętnymi zdolnościami organizacyjnymi i inżynierski-
mi. Potrafił przy braku materiałów i profesjonalnych narzędzi „zbudować trzy statki w pełni 
wyposażone i uzbrojone, nad którymi objął dowodzenie aby przeprowadzić na nich rekone-
sans na jeziorze Van (Wyżyna Armeńska) w celu zdobycia informacji o siłach nieprzyjaciela 
i kształcie wybrzeża” (Gunay 2007). Odbył wyprawę do Apulii i na Korfu. Zasłynął budując 
na podmokłym terenie w bardzo krótkim czasie most na rzece Prut w czasie wyprawy moł-
dawskiej w 1538 roku. 

Dzięki sukcesom wojennym i inżynierskiej sławie w roku 1539 został mianowany przez 
Sulejmana Wielkiego Głównym Architektem Imperium (Gunay 2007). Odszedł z wojska 
i w wieku czterdziestu kilku lat rozpoczął karierę budowniczego Stambułu i Imperium 
Osmańskiego. 

W czasie dwudziestoletniej służby w armii chłonął i studiował krajobrazy pełne zabytków 
antycznej i bizantyjskiej architektury. Starożytny Bliski Wschód – Anatolia, w której się uro-
dził i wychował wśród spuścizny architektury antyku, współczesna jego czasom architektu-
ra warowna Zakonu Joannitów na wyspie Rodos, Wybrzeże Morza Śródziemnego (Korfu, 
Apulia) z mieszanką architektury bizantyjskiej i starożytnej, czy poznawanie XVI-wiecznej 
Europy w czasie największego rozkwitu sztuki renesansu to miejsca, które silnie wpłynęły 
na rozwój twórczości tego wszechstronnie utalentowanego architekta. Przypisuje mu się 
zaprojektowanie, nadzór, budowę lub odbudowę co najmniej 470 budynków. Wykazywał 
się ponadprzeciętnymi zdolnościami projektowymi, organizacyjnymi i menadżerskimi. Pod 
jego pieczą znajdowało się całe Imperium Osmańskie, trudno więc sądzić, że każdy z bu-
dynków powstawał pod jego osobistym nadzorem, ale niewątpliwie musiał przygotowywać 
ogólny plan lub szkic całego przedsięwzięcia. Przez blisko 50 lat jego urzędowania Stambuł 
był ogromnym placem budowy. Wiele z budynków Sinana nie przetrwało do naszych cza-
sów w oryginalnym kształcie, ale dzieła, które stworzył i które do dziś możemy oglądać 
są wystarczające, by uznać, jak wielki wpływ na architekturę Turcji i Świata miała jego 
twórczość. 

Mecenat Sulejmana Wspaniałego 

Sulejman Wspaniały to nie tylko twórczy reformator, strateg i polityk podbijający 
Europę, Azję i Afrykę, ale również wrażliwy na piękno mecenas kultury i poeta. Czasy 
jego panowania uważa się za złoty okres kultury osmańskiej, który budzi do dzisiaj podziw 
i fascynację Zachodu. Jego działania skupiały się również na odnowie i rozwoju imperium 
pod względem inżynierskim i budowlanym. Za jego czasów Stambuł stał się centrum nowo-
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czesnej islamskiej cywilizacji z przykładami klasycznej architektury osmańskiej i wybitnej 
inżynierii budowlanej (Żygulski 1988).

Państwa ówczesnej Europy zabiegały o dobre stosunki dyplomatyczne i handlowe 
z Imperium. W Stambule na dworze Sułtana znajdowały się ambasady wszystkich mocarstw, 
a szczególne miejsce zajmowała Ambasada Republiki Weneckiej. Jako pierwsza wznowi-
ła ona działalność w 1494 roku, po podboju Konstantynopola przez Mehmeda Zdobywcę. 
W XVI wieku Serinissima, będąc potęgą gospodarczą ówczesnej Europy, współzawodni-
czyła z Turcją o prymat na terenach całego Basenu Morza Śródziemnego. Szczególną uwagę 
zwracają podtrzymywane i pielęgnowane stosunki dyplomatyczne między mocarstwami, 
nie tylko w zakresie wymiany myśli dyplomatycznej czy handlowej, ale również w sferze 
kultury i sztuki. W Stambule przebywali na stałe konsulowie i senatorowie weneccy, mece-
nasi i zapraszani artyści. 

Przykładem może być kilkuletnia obecność Andrei Grittiego, późniejszego doży we-
neckiego (1523-1538) i jego syna Alvise’a, który pełnił ważną strategiczną rolę na dworze 
osmańskim, jak i wśród europejskich dyplomatów. Rodzina Grittich była protektorem m.in. 
architekta Jacopo Sansovino i Tycjana. To dzięki tym znajomościom powstał słynny portret 
Sulejmana Wielkiego przypisywany Tycjanowi (ok. 1546) oraz portret władcy wykonany 
przez artystę z kręgu Gentile Belliniego (1520) (Sotheby’s 2014). Sulejman Wspaniały, 
w odróżnieniu od swoich poprzedników, nie zapraszał na dwór artystów bezpośrednio, jak 
czynił to jego dziadek Mehmed II, który był wielkim miłośnikiem malarstwa3. Pozwalał się 
jedynie obserwować i szkicować w czasie uroczystości dyplomatycznych odbywających się 
na jego dworze, czego dowodem są wzmiankowane portrety wykonane w Wenecji na pod-
stawie przywiezionych szkiców (Bell 2009). 

W stosunkach wenecko-stambulskich, szczególną rolę odegrała arystokratyczna rodzina 
patrycjuszy weneckich – de Barbaro. W latach 1568-1574 konsulem w Stambule był Marc 
Antonio de Barbaro – uczony, dyplomata, późniejszy rektor Uniwersytetu w Padwie. Jego 
brat Daniele de Barbaro był matematykiem i teoretykiem architektury, ale przede wszyst-
kim tłumaczem dzieł Witruwiusza. Obaj bracia byli protektorami znakomitych artystów, 
jak Paolo Veronese czy Francesco Sansovino, ale przede wszystkim genialnego weneckie-
go architekta – Andrei Palladia (1508-1580). Architekt ściśle współpracował z Daniele de 
Barbaro zarówno przy pracy architektonicznej, jak i przy tworzeniu dzieł teoretycznych. 
Znane są ilustracje do tłumaczeń Witruwiusza autorstwa Palladia. Traktat Witruwiusza miał 
ogromny wpływ na twórczość Palladia, co widać w wielu jego projektach, ale również 
w pracach teoretycznych, np. słynnym traktacie pt. Cztery księgi o architekturze, w którym 
artysta na podstawie własnych doświadczeń i odkryć uporządkował wiedzę rzymskiego ar-
chitekta i uzupełnił go własnym komentarzem (Howard 2011). Fakty te ukazują, jak ważne 

3  Opisywana jest obecność Gentile Belliniego w latach 1479-1480 w Stambule, która zaowocowała serią portretów i scen 
batalistycznych trimfu Muhmeda II zwanego Zdobywcą po objęciu panowania nad Konstantynopolem w roku 1453.
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dla rozwoju osobowości architektonicznej Palladia były związki z rodziną de Barbaro i jak 
silny był ich wpływ intelektualny. 

Marco Antonio de Barbaro podczas swojego sześcioletniego pobytu w Stambule zachwy-
cił się twórczością głównego architekta Imperium. Jak wskazują źródła był pod wrażeniem 
poziomu technologii oraz skalą rozwiązań, które Sinan osiągnął podczas procesu moder-
nizacji Stambułu. Nic dziwnego, że po powrocie pragnął niektóre pomysły konstrukcyjne 
i architektoniczne przenieść na grunt wenecki. Opisywał dzieła Sinana jako superbissime 
fabbriche, w szczególności wspominając meczet dla Wielkiego Wezyra Sokollu Mehmeta 
Pashy (Anderson 2013). Można domniemywać również, że księgi Daniela Barbaro z tłuma-
czeniem Witruwisza4 znalazły się w Stambule i trafiły do rąk Sinana. 

Dzięki m.in. obecności na dworze Sułtana wybitnych intelektualistów europejskich at-
mosfera panująca w Stambule, jako stolicy Imperium Osmańskiego posiadającego pod swo-
im panowaniem ogromne terytoria w Azji, Europie i w Afryce, była w tamtych czasach 
otwarta na nowe prądy kultury i sztuki, które mogły być zaadaptowane na potrzeby rozwoju 
kultury muzułmańskiej. Dla ambicji politycznych Sulejmana Wspaniałego niezwykle ważna 
była znajomość kultury, nauki i sztuki krajów Zachodu, które podbił i których władcą był 
lub pragnął się uważać. 

Twórczość Mimara Sinana w Stambule 

Pierwszym zadaniem, które otrzymał Sinan po objęciu stanowiska głównego architek-
ta był projekt dla fundacji Haseki Huremm-Roksolany – czwartej żony Sulejmana (Gunay 
2007). Kompleks, zaprojektowany w roku 1539, składał się z meczetu, medresy, szkoły 
podstawowej i szpitala. Zwraca uwagę finezyjna, klasyczna kompozycja oparta na planie 
czterech delikatnie przesuniętych względem siebie kwadratów. Główną częścią założenia 
jest jednokopułowy meczet z pięciokopułowym portykiem. Obiekt wykonany jest z kamie-
nia wapiennego o prostej elewacji. To eleganckie rozwiązanie zapowiada charakterystyczny 
i rozpoznawalny dla twórczości Sinana styl oraz nowy trend w tureckiej sztuce sakralnej 
XVI i XVII wieku. 

O oryginalności i niespotykanym w owych czasach kompleksowym podejściu do pro-
jektowania świadczy precyzyjne rozplanowanie funkcji kompleksu z podporządkowanym 
geometrycznej kompozycji układem osiowym oraz zastosowanie nowoczesnych form, jak 
np. oktagonalny kształt dziedzińca szpitala. Proporcje tego wnętrza urbanistycznego z cha-
rakterystyczną kolumnadą i nastrojem przypominają renesansowy obiekt Ospedale degli 
Innocenti projektu Fillipa Brunelleschiego z lat 1419-1424, a zastosowanie oktagonalne-

4  Dzieło pt. De architectura - I dieci libri dell’architettura... w tłumaczeniu Daniele de Barbaro, została wydana w 1556 roku 
w Wenecji przez Francesco Marcoloniego. Była bardzo popularnym w Europie podręcznikiem architektury tłumaczonym na 
wiele języków. 
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go planu wskazuje na nowatorskie ujęcie zagadnienia kompozycji placu. Sinan użył for-
my oktagonu w sposób odmienny od włoskich mistrzów, stosując go jako plan dziedzińca 
zwieńczony niebem i okolony krużgankami, uzyskując efekt niemal barokowy. 

Lekka, geometryczna kompozycja oparta na uzupełniających się kwadratach i kołach 
o harmonijnych proporcjach świadczy o znajomości antycznych reguł kompozycji opisy-
wanych przez Witruwiusza. Źródła podają, że Sinan znał traktat pt. De re aedificatoria libri 
decem Leona Battisty Albertiego i dzieła innych renesansowych mistrzów (Howard 2011). 
Umiłowanie harmonii oraz czystej geometrii kwadratu i koła, a także ich wzajemnych rela-
cji stawiają Turka na czele renesansowych architektów czerpiących ze spuścizny mistrzów 
antyku. Nie bez przyczyny Sinana porównuje się do Michała Anioła ery otomańskiej (Saoud 
2007). 

Meczet Sulejmana Wspaniałego

Meczet Sulejmana Wspaniałego (1550-1556) w Stambule jest przykładem wykorzy-
stania w sposobie budowania formy i kompozycji doświadczenia antycznych architektów 
na nowo odkrytych przez twórców renesansowej architektury. Jest również, pod względem 
konstrukcyjnym i inżynierskim, efektem dwudziestu lat pracy Sinana dla Imperium. Jest 
wreszcie próbą stworzenia nowego symbolu Stambułu, który górowałby nad miastem przy-
ćmiewając dominantę krajobrazu, jaką była w XVI wieku świątynia Aya Sofya – pozostałość 
bizantyjskiej przeszłości.

Dla lokalizacji kompleksu meczetu przeznaczono obszar w centrum miasta na jednym ze 
wzgórz. Całość założenia składa się z meczetu, medres, szkół teologii, hamamu, karawanse-
raju, szkoły medycznej i kuchni. Meczet stanowi fragment tego założenia urbanistycznego 
opartego na plateau ogrodu o wymiarach 200 m na 140 m. Centralną jego część stano-
wi zwarty kompleks trzech przestrzeni: atrium z fontanną z marmuru, właściwej świątyni 
i kwadratowego dziedzińca z grobowcami.

Forma wejściowego dziedzińca otoczonego murem z kolumnowym portykiem i fontan-
ną jest rozwinięciem idei perystylu stosowanego w starożytnych egipskich, greckich i rzym-
skich świątyniach, a także w zamożnych domach Greków i Rzymian. Forma ta wykorzysty-
wana była również we wczesnochrześcijańskich rozwiązaniach placów przed bazylikami, 
z których tylko kilka przetrwało do naszych czasów. Nowatorstwo budowy formy Sinana 
polega na przykryciu portyku 28 kopułami, opierających się na charakterystycznych już dla 
architektury islamskiej dwukolorowych kamiennych łukach, których trzonami są oryginalne 
antyczne kolumny pochodzące z bizantyjskiego hipodromu. Plac pokryty jest białym mar-
murem potęgującym efekt wielkości i podkreślającym wielobarwność materiału i bogac-
two ornamentyki portyku. Elegancja dziedzińca w swojej konsekwencji i harmonii formy 
nasuwa skojarzenia z renesansowymi założeniami włoskimi. Charakterystycznym elemen-
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tem dodanym do aliażu architektury bizantyjskiej, greckiej i renesansowej jest spełniająca 
wymogi religii forma minaretu, wprowadzona przez architekta symetrycznie w całość za-
łożenia – dwa minarety po bokach dziedzińca i kolejne dwa flankujące zachodnią elewację 
głównej bryły meczetu (por. fotografia 1). 

Elewacja wejściowa do meczetu prowadzi przez portyk oparty na ośmiu kolumnach. 
Wejście główne podkreślają cztery kolumny o średnicy 90 cm z czerwonego porfiru o szer-

Fotografia 1
Kompleks Meczetu Sulejmana Wspaniałego, Hoca Mimara Sinan,  
Rzut całości kompleksu

Źródło: http://chain.eu/?m3=1033 [dostęp: lipiec 2015].
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szym rozstawie osi oraz złoty, stylizowany napis nad głównym centralnym wejściem do 
świątyni. Rozwiązanie to w jednoznaczny sposób wykorzystuje zasady kształtowania wej-
ścia do świątyni greckiej, tak jak badał i opisywał je Witruwisz. Sinan zastosował piąty, 
wyróżniony przez Witruwiusza typ świątyni, w którym, jak komentuje już Palladio w swoim 
traktacie, „najpiękniejszym i najbardziej wytwornym rodzajem świątyni jest tak zwany eu-
stylos, w którym interkolumna wynosi dwie i jedną czwartą średnicy kolumny, co najlepiej 
odpowiada wymaganiom wygody, piękna i mocy” (Palladio 1955) (por. fotografia 2). 

Fotografia 2
Kompleks Meczetu Sulejmana Wspaniałego, Hoca Mimara Sinan.  
Wejście do meczetu od strony atrium z portykiem z podkreślonym wejściem głównym 
nawiązującym do kształtu kopuły

Źródło: kopia fotografii z: Günay (2007).

Bryła meczetu ma podstawę prostokąta o wymiarach 57 m szerokości i 60 m długości 
i zakomponowana jest na planie centralnym. Kopuła ma średnicę 26,5 m i wysokość 53 
m. Konstrukcja kopuły oparta jest na czterech filarach (bok filara mierzy 7,5 m), czterech 
łukach i czterech pendentywach. Źródła podają, że dla Sinana wzorem była konstrukcja ko-
puły w pobliskiej bazylice Aya Sofya (Marcais 1979). Zbudowana przez cesarza Justyniana 
z nawą środkową przykrytą kopułą na pendentywach o średnicy 31 metrów, uzupełniona 
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dwiema półkopułami tej samej szerokości i dwoma nawami bocznymi, nad którymi wznoszą 
się empory, stała się wyzwaniem-dialogiem nowej ery muzułmańskiego Stambułu powsta-
łego na zgliszczach bizantyjskiego Konstantynopola. Prosta konstrukcja dająca we wnętrzu 
dwukierunkowość, a podkreślająca nawę główną gigantyczną kopułą wymagała wielkiego 
kunsztu konstrukcyjnego. Architekci, wykorzystując dorobek architektury rzymskiej, ope-
rujący kształtowaniem masywnego muru stworzyli kościół, który mimo swojego ogromu 
tworzy wrażenie niematerialnosci. Lekkości wnętrza dopełnia wieniec okien wokół kopuły 
delikatnie filtrujący światło do wewnątrz. Na szczególną uwagę zasługuje ornamentyka fry-
zów przy gzymsach, które są wycięte w marmurze i inkrustowane mastyksem. Krawędzie 
arkad przyziemia zdobią rzeźbione ażurowo wici i medaliony (por. fotografia 3). 

Fotografia 3
Aya Sofya, Wnętrze bazyliki z widocznymi pendentywami.  
Zdjęcie z widocznymi oknami na kopule oraz doświetleniem w partii ściany

Źródło: archiwum własne.
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Fotografia 4
Kompleks Meczetu Sulejmana Wspaniałego, Hoca Mimara Sinan.  
Wnętrze meczetu z widocznymi witrażami oraz kopułą i ścianą doświetloną oknami

Źródło: jak w fotografii 3.

Efekt ten musiał zainspirować Sinana tak bardzo, że główne założenia świątyni wyko-
rzystał we wnętrzu swojego projektu doskonaląc rozwiązania konstrukcyjne i stosując po-
dobny układ trzech kopuł z centralną większą. Takie rozwiązanie pozwala uwolnić prze-
strzeń wewnętrzną od kolumn i filarów. Dwie nawy boczne po bokach, z pięcioma małymi 
kopułami każda, zaplanowane zostały w taki sposób, że szerokość meczetu jest większa 
niż jego głębokość tworząc wrażenie przestronności, jasności i czystości konstrukcji. Okna 
w górnej części kopuł rozświetlają wnętrze sprawiając wrażenie lekkości i zapewniając do-
stęp zmieniającego się w ciągu dnia światła. 

Dekoracje w parterze zostały zaprojektowane w sposób zgodny ze sztuką islamu w postaci 
ściennej ceramicznej dekoracji w kolorach błękitno-biało-szafirowych, wykonane przez ma-
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nufakturę w Izmirze, witraże i tablice z kaligraficznymi napisami pochodziły z najlepszych 
tureckich warsztatów. Wyposażenie meczetu wyrzeźbiono w białym marmurze, a elementy 
drewniane charakteryzują się niezwykłym kunsztem (Żygulski 1988) (por. fotografia 4).

Na zamknięciu tego trójprzestrzennego kompleksu po wschodniej stronie znajduje się 
dziedziniec z grobowcem Sulejmana Wspaniałego w osi głównej na ulubionym przez Sinana 
i renesansowych architektów oktogonalnym planie, o kunszcie architektonicznym dorównu-
jącym całemu założeniu. 

Il Redentore 

W latach 1575-1577 Wenecję nawiedziła epidemia dżumy, podczas której w mieście 
zmarło ok. 70 tysięcy osób, co stanowiło połowę jego mieszkańców. Doża wenecki Alvise 
Mocenigo5, przysiągł ludności miasta, że za uwolnienie od zarazy zostanie wybudowany ko-
ściół ku czci Zbawiciela. Koniec dżumy został ogłoszony dnia 13 lipca 1577 roku, a do bu-
dowy kościoła powołano specjalną komisję w celu wybrania odpowiedniej lokalizacji i for-
my świątyni oraz najlepszego architekta, który spełniłby oczekiwania Wenecjan. W komisji 
zasiadali specjaliści, a wśród nich Marc Antonio de Barbaro. Wspólnie podjęto decyzję, 
by prace powierzyć architektowi znanemu już w Wenecji po sukcesie bazyliki San Giorgio 
Maggiore (1565) – Andrei Palladio. De Barbaro powrócił z wyprawy dyplomatycznej do 
Turcji, był pod wielkim wpływem i wrażeniem dzieł autorstwa Sinana. Przekazał swojemu 
architektowi materiały dotyczące konstrukcji i kompozycji meczetów i innych obiektów in-
żynierskich jego autorstwa. Przypuszczalnie niektóre z tych rozwiązań Palladio wykorzystał 
podczas projektowania kościoła Il Redentore i w innych swoich pracach (Howard 2011).

Pierwotnie plan kościoła miał być oparty na planie centralnym, podobnie jak meczet 
Sulejmana Wielkiego i inne renesansowe obiekty, za czym opowiadał się Marc Antonio 
de Barbaro oraz inni zwolennicy renesansowej mody, a także i Pallladio za Witruwiuszem, 
który uważał, iż „najpiękniejsza i najbardziej prawidłowa forma, z której inne czerpią swe 
proporcje inne, są okrągłe i czworoboczne” i one powinny być stosowane przy budowie 
świątyni (Palladio 1955). Jednak po długich dyskusjach i głosowaniu przeważyła forma 
planu przedłużonego (Kaminski 2001) (por. fotografia 5).

Palladio zdecydował się na kompozycję fasady opartą na antycznych wzorcach świątyń 
z podkreślonym wejściem schodami, kolumnami i półkolumnami o porządku korynckim 
zakończonym podwójnym frontonem. Całość budowli charakteryzuje się harmonijnymi 
proporcjami fasady, nad którą góruje wysoka kopuła zwieńczona posągiem Zbawiciela. 
Półkolisty łuk nad wejściem nawiązuje do kształtu kopuły. Podobne rozwiązanie zastosował 
Sinan w swoim meczecie. Nawiązanie głównego wejścia do świątyni i kształtu kopuły łączy 

5  Alvise Mocenigo, doża wenecki, wsławił się zwycięstwem pod Lepanto w dniu 7 października 1571 roku zatrzymując 
podboje tureckie na Morzu Śródziemnym. Doża nie dożył otwarcia świątyni, zmarł dnia 4 czerwca 1577 roku. 
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fasadę z całością bryły sprawiając wrażenie jedności. Palladio użył białego istryjskiego mar-
muru tworząc eleganckie tło dla gry światła na rozrzeźbionej fasadzie. Szczególną uwagę 
zwracają dwie wieże flankujące całość kompozycji swoim kształtem do złudzenia przypo-
minające stambulskie minarety. Takie wprowadzenie dwóch wież było oryginalnym pomy-
słem w architekturze europejskiej i weneckiej, co należy odnotować jako wyraźny wpływ 
orientalnej sztuki na kształtowanie formy bazyliki chrześcijańskiej (por. fotografia 6). 

Fotografia 5
Il Redentore, Andrea Palladio, Rzut bazyliki z widocznym połączeniem  
renesanowego planu centralnego z planem przedłużonym

Źródło: http://utopische-modellen-renaissance.blogspot.com/p/il-redentore.html [dostęp: lipiec 2015].
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Jedność kompozycji, przestrzeni, materii i matematycznych proporcji sprawia, że wnętrze 
kościoła jest doskonałe, jednolite i mino przedłużonego planu jest centralne. Architektowi 
udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu planów. Pierwszy plan jest zakończony łukiem 
i otwiera drugi - plan świątyni centralnej z kopułą doświetloną dodatkowymi oknami. 
Szczególnie istotna dla wnętrza Il Redentore jest oszczędność dekoracji i koloru. Całość jest 
stonowana, jasno-szara, bez zbędnej ornamentyki, wręcz surowa z mocno podkreślonym 
dominującym ołtarzem (por. fotografia 7). 

Analizując rzuty Il Redentore i meczetu Sulejmana odnajduje się analogie w sposobie 
kształtowania konstrukcji planu centralnego. Może to wynikać z faktu, że zarówno Sinan, 
jak i Palladio należeli do kręgów architektów-badaczy, którzy analizowali wymiary podzia-
łu, ścian, okien, porządków kolumn i porównywali je ze sobą, by wypracować najlepsze 
proporcje. W swoich projektach rozwinęli myśl Witruwiusza o idealnej świątyni centralnej, 
każdy na miarę swojego talentu i obrazu swojego Boga. 

Fotografia 6
Il Redentore, Andrea Palladio. Widok fasady frontowej od strony Kanału Giudecca 
z widoczną kopułą oraz flankujacymi wieżami o charakterze architektury islamskiej

Źródło: http://artmagnifique.tumblr.com/post/6729210646/andrea-palladio-chiesa-del-santissimo-redentore  
[dostęp: lipiec 2015].

Zeszyty-naukowe-42_2015.indd   28 2015-09-11   10:13:56



KATARZYNA BANASIK-PETRI 29

 Podsumowanie

Przykład Stambułu i Wenecji w stuletniej wspólnej historii walki o prymat nad basenem 
Morza Śródziemnego na przełomie XV i XVI ukazuje, jak te dwa miasta były dla siebie inspi-
rujące. Odmienne pod względem religii, zwyczajów i kultury, podobne w dalekomorskich am-
bicjach podboju i polityki przyciągały ku sobie i pozwalały rozwijać się artystom. O każdym 
z nich możemy powiedzieć, że ma unikatowy genius loci. Jednym z czynników, dzięki którym 
tak są postrzegane jest architektura, która tworzy dwa niezwykłe krajobrazy miast. 

Badanie twórczości Sinana i Palladia, architektów żyjących w tych samych czasach, któ-
rzy nigdy się nie poznali, a dzięki swoim talentom zbudowali te miasta i zapisali się na 

Fotografia 7
Il Redentore, Andrea Palladio. Wnętrze kościoła z dominującym ołtarzem  
w części centralnej oraz kopułą o wysokości 50 m

Źródło: http://guttae.blogspot.com.es/2010/11/andrea-palladio-il-redentore-venice.html [dostęp: lipiec 2015].
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ich kartach jako prekursorzy nowego stylu architektonicznego jest niezwykle fascynujące. 
Skłania, by zadać pytanie, co łączyło tak wybitne jednostki? Jak wielka musiała być siła od-
nalezionego w 1415 roku w bibliotece klasztoru St. Gallen w Szwajcarii przez włoskiego hu-
manistę Gianfrancesco Poggi Braccioliniego traktatu Witruwiusza pt. O architekturze ksiąg 
dziesięć, że stał się on podstawą nowej ery w sztuce i teorii architektury? Był przedmiotem 
badań naukowych nad proporcjami i kompozycją zapoczątkowanych przez Leona Battistę 
Albertiego i kontynuowany przez jego następców na całym świecie przez kolejne prawie 
400 lat wyznaczając kanon klasycznej architektury i łącząc dwa światy Wschodu i Zachodu. 
Witruwiańska triada: trwałość, użyteczność, piękno okazała się uniwersalnym przesłaniem 
sztuki, ponad polityką i religią.
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Relationships of the Culture of West and East on the Example  
of Works of Hoca Mimar Sinan

Summary 

In her article, the author, based on the selected architectonic objects, showed the relationships and 
interpenetration of the artistic and architectonic thought in the 16th century between the capital of the 
East, Istanbul, and the capital of the maritime power of the West, Venice. An example of the thought in 
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the field of the theory of architecture, architecture and engineering is the works of the Turkish archi-
tect Hoca Mimar Sinan (around 1489–1588) and the Venetian architect Andrea Palladio (1508–1580). 
Fascination of the architecture and art of West is evident in the works of Sinan in seeking for the form, 
decoration, and the way of composition based on the harmony of mathematic beauty being a function 
of the Vitruvian triad: firmitas, utilitas, venustas. Sinan, relying on the classic rules of the art of build-
ing, managed to provide his constructions a new, individual expression. The synergy of the classic 
love of beauty and the oriental art of decoration emanated to West with its mastery; therefore, it is not 
surprising that an outstanding theoretician and practitioner, Andrea Palladio, yielded to fascination of 
the resolutions of the architect from East. 

In her article, the author brought closer those topics, presenting the two unusual artistic personali-
ties based on the selected accomplishments and referring to the art linking the architects – the treatise 
of Vitruvius, entitled De Architectura libri decem.

Key words: Orient, Islamic art, Renaissance art, Sinan, Vitruvius, Palladio, architectonic composi-
tion, Byzantine art, Greek art. 
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