„Fantasia” i „ritrarre”.
O początkach portretu

modus

w Lombardii około roku 1400* 1

©

prace z historii sztuki
xiv, 2014

W Le vite deipiu eccellenti pittori, scultori e architetti Giorgio Yasari uznał Giotta
di Bondone za tego, który „sbandi affatto ąuella goffa maniera greca, e risuscitó
la moderna e buona arte della pittura” i „introducendo ritrarre bene di naturale
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le persone vive, il che piu di dugento anni non sera usato” dokonał odrodzenia
sztuki2. W ten sposób narodziny nowożytnej sztuki zostały przez Vasariego
utożsamione z narodzinami portretu. Tradycja uznająca Giotta za „wynalazcę”

portretu3 bywa współcześnie traktowana jako topos literacki, lub - by użyć
słów Georgea Didi-Hubermana - wymyślona opowieść (un recit invente), mit
powołany do życia przez Vasariego w celu ustanowienia renesansowego paradygmatu sztuki, paradigme mythiąue instaurateur de ressemblance4. Ów mit zawiera
1 Niniejszy tekst stanowi poszerzoną wersję artykułu Fantasia and ritrarre. Portraiture in Lombardy around 1400 opublikowanego w tomie zawierającym materiały konferencyjne Arte di
Corte in Italia del Nord. Programmi, modelli, artisti (1330-1402 ca.), red. S. Romano, D. Żaru,
Roma 2013, s. 457-479. Za zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji pragnę podziękować

prof. Serenie Romano. Osobne podziękowania za lekturę tekstu i krytyczne uwagi kieruję
w stronę dr. hab. Marka Walczaka oraz prof. dr. hab. Marcina Fabiańskiego.
2 G. Vasari, Le vite dei piu eccellenti pittori, scultorie architetti, red. R Barocchi, R. Bettarini, t. 2,
Firenze 1966, s. 97.

3 O Giotcie w kontekście narodzin portretu zob.: H. Keller, Die Entstehung des Bildnisses am
Ende des Hochmittelalters, „Rómisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte”, 3,1939, s. 298; K. Bauch,

Giotto und die Portrdtkunst, w: Giotto e il suo tempo. Atti del congresso internazionale per la
celebrazione del VII centenario della nascita di Giotto (24 settembre-i ottobre 1967), Assisi-Padova-Firenze 1971, s. 299-309; E. Castelnuovo, II significato del ritratto pittorico nella societa,

w: Storia d’Italia, t. 5:1 documenti, Torino 1973, s. 1039-1040; E.H. Gombrich, Giottos Portrait of
Dante?, „The Burlington Magazine” 121,1979, nr 917, s. 471-481; P. Seiler, Giotto ais Erfinder des
Portrats, w: Das Portrat vor der Erfindung des Portrats, red. M. Buchsel, P. Schmitt, Mainz 2003,
s. 153-172; E. Castelnuovo, Les portraits individuells de Giotto, w: Le portrait indhńduel. Reflections
autour d’une formę de representation, XIIL-XVe siecles, red. D. Olariu, Bern 2009, s. 103-120.

4 G. Didi-Huberman, Ressemblance mythifiee et ressemblance oubliee chez Vasari. La legende du
portrait „sur le vif”,„Melanges de 1’Ecole franęaise de Romę. Italie et Mediterranee”, 106,1994,
nr 2, s. 383-432; zob. też P.L. Rubin, Giorgio Vasari. Art and History, New Haven-London 1995,
s. 297-298, 299-306.
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w sobie jednak pewną prawdę - mianowicie zwraca uwagę na zasadniczą rolę,
jaką odegrał portret i portretowanie w procesie kształtowania się tożsamości
nowożytnego artysty. W niniejszym artykule pragnę się zastanowić nad zagadnieniem początków portretu we Włoszech. Chciałbym się jednak skoncentrować

nie na „portretowanym”, lecz - idąc tropem Vasariego - na „portretującym”.
Innymi słowy, chciałbym spojrzeć na zagadnienie narodzin portretu z perspektywy samego artysty. Kontekstem topograficznym była dla Vasariego Toskania,
a zwłaszcza Florencja, miasto kluczowe dla narodzin maniera moderna5 .W istocie

jednak korzeni włoskiego portretu należy szukać w północnych regionach Włoch
i w kwitnącej tam kulturze dworskiej. Z tego właśnie względu zamierzam zwrócić
uwagę na Lombardię przełomu XIV i XV stulecia, jako na miejsce, które odegrało

doniosłą rolę w procesie „narodzin” portretu we Włoszech.
W roku 1456 Bartolomeo Fazio, humanista pozostający na usługach Alfonsa V Neapolitańskiego, w następujący sposób pisał o niezachowanym portrecie
w kościele św. Jana na Lateranie, namalowanym przez Gentilego da Fabriano:

„Eiusdem est altera tabula in qua Martinus Pontifex Maximus et cardinales
decem ita expressi, ut naturam ipsam aequare et nulla re viventibus dissimiles
yideantur. De hoc viro ferunt, cum Rogerius Gallicus insignis pictor, de quo post
dicemus, iobelei anno in ipsum lohannis Babtistae templum accessisset eamque
picturam contemplates esset, admiratione operis captum, auctore requisite, eum
multa laude cumulatum caeteris italicis pictoribus anteposuisse”6.
Przytoczony fragment tekstu wydaje się interesujący nie tylko dlatego, że autor

uznał Gentilego za jednego z najwybitniejszych artystów swoich czasów (obok
Jana van Eycka, Pisanella i Rogiera van der Weydena), lecz także ze względu na
odnotowaną reakcję innego artysty na omawiany portret. Nie jest to jedyna relacja
traktująca o Gentilem w kontekście sztuki portretowania. W roku 1532 Marcantonio Michiel, znany wenecki humanista i kolekcjoner dzieł sztuki, pisał o dwóch
portretach „de man de Gentil da Fabriano”, które oglądał w domu weneckiego
patrycjusza Antonia Pasqualino7.0 ile pierwszy z tych portretów, przedstawiający
5 Zob. W.-D. Lohr, S. Weppelmann, „Glieder in der Kunst der Malerei” - Cennino Cenninis Genealogie und die Suche nach Kontinuitdt zwischen Handwerkstradition, Werkstattpraxis und
Historiographie,w: „Fantasie und Handwerk” Cennino Cennini und die Tradition der toskanischen
Malerei von Giotto bis Lorenzo Monaco, kat. wyst., red. W.-L. Lóhr, S. Weppelmann, Berlin 2008,
s. 15-17.

6 B. Fazio, De viris illustribus, rozdz. „De Pictoribus”, cyt. za: M. Baxandall, Giotto and the Orators. Humanist observers ofpainting in Italy and the discovery ofpictorial composition 1350-1450,
Oxford 1971, s. 165, por. też tłumaczenie, s. 105-106: „His also is a second painting in which

Pope Martin and ten cardinals are so represented that they seem to rival Naturę herself and to
differ in no respect from the living. It is said of Gentile that when the famous painter Rogier of
Gaul [van der Weyden - M.G.], of whom we shall speak afterwards, had visited in the Jubilee
this same church of John the Babtist and inąuired after its author, and heaping praise on him
preferred him to the other Italian painters”. Por. A. De Marchi, Gentile da Fabriano. Un viaggio
nella pittura italiana allafine del gotico, wyd. 2, Milano 2006, s. 97. Niniejsze zdanie jest zarazem
jedynym przekazem, świadczącym o obecności Rogiera van der Weydena w Rzymie w r. 1450,
zob.: E. Dhanens, Rogier van der Weyden. Revisie van de documenten, „Verhandelingen ven de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse
der Schone Kunsten” 1995, nr 59, s. 74-75; D. De Vos, Rogier van der Weyden. Das Gesamtwerk,
Miinchen 1999, s. 60-61.

7 Pierwszy portret przedstawiał „un huomo grosso eon un capuzzo in capo et mantello nero [... ]
cun una corda de 7 paternostri in mano, grossi, negri, delli quali el piu basso et piu grandę e di
stucho rilevato”, drugi „uno giovine in habito da chierico cun li capelłi corti sopra le orechie,
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starszego mężczyznę, jest znany tylko z opisu Michiela,

o tyle drugi, ukazujący z profilu młodego mężczyznę,
został utożsamiony z wizerunkiem młodzieńca o modnie przystrzyżonych włosach a scodella, znajdującym
się obecnie w prywatnej kolekcji w Bergamo. Portret
ów już w roku 1958 został wyłączony z ceuwe Gentilego i przypisany przez Federico Zeriego Pisanellowi,
zaś wiele lat później przez Andreę De Marchi jacopo

Belliniemu8. Co istotne, w XVI stuleciu obraz ten bez wątpienia jeden z najwcześniejszych weneckich
autonomicznych portretów - uważano za dzieło Gentilego, co świadczy nie tylko o estymie, jaką w Wenecji
darzono obrazy tego artysty, lecz także o przekonaniu
o jego nadzwyczajnych zdolnościach jako portrecisty.
W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na
portret młodzieńca przypisywany Michelemu Giambono (ok. 1430-1435, Museo del Palazzo Rosso, Genua)

(il. 1), który, jak się obecnie powszechnie twierdzi, został celowo wykonany „w stylu Gentilego”9.

W rzeczy samej, twórczość Gentilego da Fabriano bywa często łączona z narodzinami autonomicz-

nego portretu we Włoszech, jak twierdzi ostatni
monografista artysty, Andrea De Marchi: „Diversemente dalia caraterizzazione
psicologica delle espressioni, la naturalezza delle carni e Findividuazione ritrattistica dei volti era un campo in cui Gentile [...] poteva aver insegnato molto al
Pisanello che sapra valorizzare al Massimo la sua applicazione in ąuesto genere,
per lui decisiva anche in termini di fortuna cortigiana. Le fonti ricordano eon
particolare ammirazione alcuni ritratti dipinti da Gentile ed e importante perche
si tratta di una delle prime attestazioni di ritratti autonomi nella pittura italiana,
dopo quello famoso di Laura, dipinto ad Avignone da Simone Martini”10. Ten

1. Michele Giambono (?),
Portret młodzieńca,
ok. 1430-1435, Genua,
Museo del Palazzo Rosso.

Wg Gentile da Fabriano
and the Other Renaissance,

kat. wyst., red. L. Laureati,
L. Mochi Onori, Milan 2006,
s. 161

sam autor wysunął hipotezę, według której wczesny okres swojej działalności
Gentile miałby spędzić w dworskim środowisku w Lombardii. Ponieważ nie
cun el busto fin al cinto, vestito di vesta chiusa, poco faldata, di color quasi biggio, eon un panno
a uso di stola negra, frappata sopra el collo, che descente giuso, cun le maniche larghissime alle
spalle et strettissime alle mani” (M.A. Michiel, Notizia dopere di disegno, red. a cura di G. Frizzoni, Bologna 1884, s. 147-148), por.: J. Fletcher, Marcantonio Michiel. His Friends and Collection,

„The Burlington Magazine”, 123,1981, nr 941, s. 466; A. De Marchi, Gentile da Fabriano, s. 97.
8 Zob.: F. Zeri, Un ritratto del Pisanello, „Paragone” 9,1958, z. 107, s. 32-34; A. De Marchi, Gentile
da Fabriano, s. 98.

9 Portret wykonany temperą i srebrem na desce, nr inw. 57, przez Caterinę Marcenaro (Un ritratto
del Pisanello ritrovato a Genova, w: Studies in the History of Art dedicated to William E. Suida

on his eightieth Birthday, London 1959, s. 73-80) przypisywano Pisanellowi, dopiero Luciano
Cuppini (Un ritratto di Michele Giambono a Palazzo Rosso, „Commentari”, 1962, nr 13, s. 88-93)
i Michel Laclotte (Le portrait de Sigismondo Malatesta par Piero della Francesca, „La Revue
du Louvre”, 4,1978, s. 255-266) uznali obraz za dzieło Giambona, por.: A. De Marchi, Gentile
da Fabriano, s. 99; Gentile da Fabriano and the Other Renaissance, kat. wyst., red. L. Laureati,
L. Mochi Onori, Milan 2006, s. 160; Gesichter der Renaissance. Maisterwerke italienischer

Portrait-Kunst, kat. wyst., red. K. Christiansen, P.L. Rubin, Miinchen 2011, s. 320 (autor noty
K. Christiansen; tam też stan badań).
10 A. De Marchi, Gentile da Fabriano, s. 97.
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odnaleziono żadnych źródeł pisanych, które

potwierdziłyby obecność młodego artysty
z Fabriano na dworze Viscontich, pozostają jedynie domysły oparte na analizie dzieł
malarza, które, zwłaszcza we wczesnym
okresie, wyróżniała „la rilassata naturalezza
delle pose e la verita teneressima che ancora si legge nei carnati, e impensabile senza

Faltissima tradizione pittorica lombarda
della meta del Trecento”* 11. Również Keith

Christiansen stwierdził: „There can be no
ąuestion that the impetus for his [Gentile
da Fabriano - M.G.] interest in naturalistic
effects derived from his precocious contacts
with Lombard painting of the late fourteenth
-V*
1*L

2. Gentile da Fabriano (?),
Portret Gian Galeazza

Viscontiego, rysunek tuszem
na pergaminie, ok. XIV w.,
Paryż, Luwr, nr. inw. 2323.
Wg Gentile da Fabriano
and the Other Renaissance,
kat. wyst., red. L. Laureati,
L. Mochi Onori, Milan 2006,

and early fifteenth centuries. Only in Lombard art, with its openness to the most innovative experiments north of the Alps, can
we find an analogy for those lush meadows
and beautifully described animals rendered
with the eye of a naturalist; for female saints
dressed in luxurious fabrics painted with
a seamstresss attention to details; and for that over-developed sense of beauty
that insists on transforming the common data of human experience into something precious and refined”12. W tym kontekście na uwagę zasługuje to, że jedną

z najwcześniejszych prac przypisywanych Gentilemu da Fabriano jest drobiazgowe studium głowy Gian Galeazza Viscontiego, władcy Lombardii, od roku 1395
księcia Mediolanu, znajdujące się Luwrze (ił. 2)13. Rysunek ten jest wyjątkowy

nie tylko ze względu na swój realizm w oddaniu indywidualnych rysów twarzy
księcia, lecz również ze względu na ujęcie un trois ąuarts, raczej nietypowe

s. 67

dla tradycji portretu włoskiego, w której dominuje konwencja ukazywania
11 Ibidem, s. 29.
12 K. Christiansen, The Art of Gentile da Fabriano, w: Gentile da Fabriano, s. 25-26. Niewykluczone,
że Gentile mógł przebywać w Mediolanie w towarzystwie Chiavello Chiavelliego, ówczesnego
władcy Fabriano, który w r. 1395 uczestniczył w uroczystości inwestytury Gian Galeazza Viscontiego; zob. też artykuł Carla B. Strehlke’a (Lorenzo Monaco and Gentile da Fabriano, „The
Burlington Magazine”, 148, 2006, nr 1243, s. 682), w którym ustosunkowuje się on krytycznie
do hipotezy o pobycie Gentilego da Fabriano w Lombardii.
13 Rysunek wykonany metalowym stylusem na pergaminie (140 x no mm, Luwr, nr inw. 2323)
był pierwotnie powszechnie uznawany za dzieło Pisanella. Maria Fossi Todorow (/ disegni del
Pisanello e della sua cerchia, Firenze 1966, s. 180-181) jako pierwsza związała rysunek z „trady-

cją iluminowanych portretów lombardzkich pierwszej połowy XV w.”, zaś Andrea De Marchi
(Gentile da Fabriano, s. 41-42) przypisał go Gentilemu i twierdził, że został on wykonany
pod koniec w. XIV. Z kolei Annegrit Schmitt (Die Friihzeit Pisanellos. Verona, Venedig, Pavia,
w: B. Degenhart, A. Schmitt, Pisanello und Bono da Ferrara, Miinchen 1995, s. 44-46) uznała
rysunek za wczesne dzieło Pisanella, co zostało podtrzymane przez Bernharda Degenharta
i Annegrit Schmidt (Corpus der Italienischen Zeichnungen 1300-1450, t. 3: Verona. Pisanello
und seine Werkstatt, Das Taccuino di viaggio, ein Reisemusterbuch der Pisanello Werkstatt ais
friihes Zeugnis enger Arbeitsgemeinschaft, cz. 1, Berlin 2004, s. 49-50). Za atrybucją De Marchi
opowiedziała się z kolei Milvia Bollati (Gentile da Fabriano, s. 66, tam też stan badań).
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portretowanej osoby z profilu. Co jednak najistotniejsze,
stanowi on rzadkie świadec-

ol ANN es

w

two bezpośredniego zainteresowania późnośredniowiecznego artysty rzeczywistą

fizjonomią modela i zwraca
uwagę na Lombardię oraz na
rozwijającą się w niej kosmo-

polityczną kulturę dworską,
jako na to miejsce we Włoszech, w którym portret pojaUl*
wił się po raz pierwszy w swej
dojrzałej formie.
Należy także zwrócić uwagę, iż przywołane studium głowy Gian Galeazza Viscontiego nie jest jedynym
zachowanym portretem tego księcia. Jego charakterystyczną twarz można kilkakrotnie odnaleźć w Godzinkach Gian Galeazza Viscontiego (tzw. Offiziolo Visconti,

Florencja, Biblioteca Nazionale, BR 397) (zob. niżej, ił. 7-9) autorstwa Giovannina
de Grassiego14, oraz w luksusowej kopii Elogium pogrzebowego (Paryż, Bibliotheąue

3. Michelino da Besozzo,
Portret Gian Galeazza
Viscontiego, Elogium
pogrzebowe Gian Galeazza
Viscontiego, 1403, Paryż,

Bibliotheque nationale de

nationale de France, ms. Lat. 5888) (il. 3) napisanego na cześć Gian Galeazza Vis-

France, ms. Lat. 5888.
Wg B. Degenhart, A. Schmitt,
Pisanello und Bono da Fer-

contiego przez Pietra Castelletto i iluminowanego zapewne około roku 1403 przez

rara, Munchen 1995, s. 51

Michelina da Besozzo. Portret księcia pojawia się tu dwukrotnie: w imaginacyjnej

scenie koronacji Gian Galeazza przez Dzieciątko Jezus oraz - w znajdującej się
w tym samym rękopisie - Genealogii Viscontich, w której realistyczna fizjonomia
księcia, ukazana z profilu, współistnieje z innymi podobiznami prawdziwych i fantastycznych członków rodu15. W Vita Philippi Mariae Vicecomitis Pier Candido

Decembrio informował również o niezachowanym portrecie zmarłego w roku
1412 Giovanniego Marii Viscontiego pędzla Michelina, który miał być w posiadaniu Filippo Marii Viscontiego16 * * * *. Relacja ta jest ważna, ponieważ dotyczy

jednego z pierwszych włoskich autonomicznych portretów.
14 Zob. M. Rossi, Giovannino de Grassi. La corte e la cattedrale, Cinisello Balsamo 1995, s. 63-82
(tam też stan badań).

15 O Elogium zob.: Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza, kat. wyst., red. R. Longhi, Milano 1958,
s. 54; Dix siecles denluminure italienne (VIe-XVIe siecles), kat. wyst., red. R Avril, Paris 1984, s. 107,

nr 94; E.W. Kirsch, Five illuminated Manuscripts of Giangaleazzo Visconti, Philadelphia-London
1991, s. 74-89; Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano, kat. wyst., red.
P.Venturelli, Milano 2011, nr 6,s. 120-121 (autor noty P. Venturelli; tam też stan badań), Na temat
Michelina da Besozzo zob.: L.C. Arano, Michelino da Besozzo. Attivo tra 1388 e il 1450, w: Arte

in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, kat. wyst., red. M. Boskovits, Milano 1988, s. 90-91;
M. Dachs, Zur kunstlerischen Herkunft und Entwicklung des Michelino da Besozzo, „Wiener
Jahrbuch fur Kunstgeschichte”, 45, 1992, s. 51-81; V. da Gai, Molinari, Michele dei (Michelino
da Besozzo), w: Dizionario Biografico degli Italiani, t. 75, Roma 2011, dostępny online: <http://
www.treccani.it/enciclopedia/michele-dei-molinari_%28Dizionario-Biografico%29/> (stan na:
10.06.2014).

16 „Imaginem eius a Michellino depictam, cuius fama inter coetera aetatis suae illustris fuit, in deliciis

habuit” (P.C. Decembrius, Vita Philippi Mariae Vicecomitis, cap. XXXX, w: Rerum Italicarum
Scriptores ab anno aerae Christianae 500 ad 1500, t. 20: Ludovicus Antonius Muratorius collegit,

ordinavit et praefationibus auxit, Milano 1732, s. 1000); zob. A. De Marchi, Gentile da Fabriano,
s. 108-109, przyp. 153.

Fantasia” i „ritrarre”. O początkach portretu w Lombardii...

103

Wszystkie przywołane powyżej relacje w bezpośredni lub pośredni sposób
świadczą o decydującej roli artystów związanych z dworem Viscontich w rozpowszechnianiu we Włoszech nowego gatunku artystycznego, jakim był autonomiczny portret. Na pierwszy plan wysuwają się nazwiska Giovannina de
Grassiego, Gentilego da Fabriano i Michelina da Besozzo, malarzy cieszących się

sławą zarówno za życia, jak i po śmierci17. Wypada w tym kontekście przywołać

również opinię Uberta Decembria, który podkreślając w De Republica kunszt
artystów lombardzkich czynnych na przełomie XIV i XV stulecia, w charakterystyczny dla humanisty sposób zaakcentował rolę ich ingenium: „tam animalium
quam rerum omnium quas varie natura constituit” w pracowniach lombardzkich
„si diligenter artificum ingenia volumus intueri cernimus nullum esse peritum
nisi ad designamenti munus accedat”18. Sławienie artystów za ich ingenium,
rozumiane jako inwencja twórcza, miało - jak wiadomo - długą tradycję i było
zakorzenione w zwyczajach humanistów, którzy słowami ars et ingenium zwykli
chwalić siebie nawzajem, a niekiedy podobnymi sformułowaniami określali pracę
innych - w tym malarzy19. Arte e ingegno stało się także istotnym rozróżnieniem
w piętnastowiecznej teorii sztuki, „Lo ingegnio sanęa disciplina o la disciplina
sanęa ingegnio non puó farę perfetto artefice” - pisał Ghiberti20. Z drugiej strony, podkreślanie inwencji artysty i akcentowanie roli pamięci można odnaleźć
w tekstach powstających raczej na uboczu dyskursu humanistycznego, pisanych
w językach narodowych i dzięki temu łatwo dostępnych dla szerokiej grupy
odbiorców niezwiązanych bezpośrednio z uniwersytetami. Wydaje się, że właśnie tego rodzaju teksty pozwalają lepiej zrozumieć pojawienie się portretu we
Włoszech około roku 1400.
Do takich tekstów zalicza się niewątpliwie II libro delTarte Cennino Cenniniego,

w którym autor podkreśla, iż „avere fantasia e hoperazione di mano” to dwie właś-

ciwości konieczne do uprawiania sztuki malowania21. Termin fantasia wydaje się,
17 O Michelinie da Besozzo pisali m.in. Giovanni Paolo Lomazzo (Trattato delTarte della pittura,
scoltura, et architettura [1585], w: Scritti sulle arti, t. 2, red. R.P. Ciardi, Firenze 1974, s. 315): „Mi-

chelino vecchissimo pittore Milanese, gia di centocinąuanta anni, et principalmente di quei tempi

in Italia”, oraz Giovanni Alcherio (Liber colorum, mps Le Begue, Bibliotheąue National Paris,
cfr. p. 178, s. 32): „Michelino de vesucio picture excellentissimo inter omnes pictores mundi”.
Gentilemu da Fabriano, oprócz przytoczonego już Bartolomei Fazia, uwagę poświęcił Giorgio
Vasari (Le vite, s. 401): „Lavoró in S. Giovanni di Siena, et in Fiorenza nella sagrestia di Santa
Trinita fece in unatavola la storia de’ Magi, nella quale ritrasse se stesso [hic!] di naturale; et in
San Niccoló alla Porta a S. Miniato, per la famiglia de’ Quaratesi, fece la tavola delhaltar maggiore, che di quante cose ho veduto di mano di costui a me senza dubbio parę la migliore, perche

oltre alla Nostra Donna e molti Santi che le sono intorno tutti ben fatti, la predella di detta
tavola, piena di storie della vita di San Niccoló di figurę piccole, non puó essere piu bella ne
meglio fatta di quello che elłe”; por. też T.S.R. Boase, Giorgio Vasari. The Man and the Book,
Princeton-New Jersey 1979, s. 109-112.
18 U. Decembrio, De Republica, Biblioteka Ambrosiana, cod. B123 sup., cc. 97^/98r, cyt. za: A. De Marchi,

Gentile da Fabriano, s. 43; por. też M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 142.

19 Zob. M. Baxandall, Giotto and the Orators, s. 15-16.
20 L. Ghiberti, 1 Commentarii, 1.1, red. J. von Schlosser, Berlin 1912, s. 5; zob. M. Baxandall, Giotto
and the Orators, s. 16, przyp. 22. O terminie ingegno w kontekście nowożytnej teorii sztuki zob.
też M. Kemp, From Mimesis to Fantasia. The Quattrocento Vocabulary of Creation, Inspiration,
and Genius in the Visual Arts, „Viator” 7,1977, s. 347-398.
21 „E quest e un arte che si chiama dipignere, che comuene avere fantasia e hoperazione di mano,
di trovare cose non vedute, chacciandosi sotto ombra di naturali, e fermarli eon la mano, dando
a dimostrare quello che nonne sia” (C. Cennini, II libro delTarte, red. F. Frezzato, Vicenza 2003,
cap. 1, s. 62).
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iż pełni u Cenniniego rolę zbliżoną do ingegno. Jak jednak zauważył Wolf-Dietrich

Lóhr, pojawienie się w traktacie właśnie takiego terminu nakazuje poszukiwać
źródła inspiracji nie tyle w tradycji retorycznej, ile w późnośredniowiecznych
encyklopediach i traktatach medycznych22. W średniowiecznej teorii pamięci
termin phantasia definiowano jako określenie jednej z funkcji mózgu. Według
Hugona od św. Wiktora, w cellafantastica przechowywane są bodźce zewnętrzne
wynikające z kontaktu fizycznego (ex corporis contractu)23. Zdaniem Awicenny,
który pozostawił najobszerniejszy wykład dotyczący „zmysłów wewnętrznych”,
phantasia pozostaje w ścisłym związku z trzema komórkami (cellae) mózgu:
ymaginatio vel formalis, cogitativa vel formalis oraz estimativa. Ymaginatio jest w myśl teorii Awicenny - odpowiedzialna za przechowywanie bodźców odbieranych z zewnątrz. Cogitativa vel formalis pełni funkcję wyobraźni poznawczej,
która „łączy jedne rzeczy zgromadzone w ymaginatio z innymi i rozdziela jedne
od innych według własnych potrzeb”. Estimativa zaś to swego rodzaju instynkt
(iudicum intellectuale), który pozwala zauważać rzeczy niedostrzegalne zmysłowo.

Phantasia sytuuje się pomiędzy tymi trzema funkcjami mózgu i, w przeciwieństwie do ymaginatio, potrafi działać poza ludzką świadomością, np. we śnie24.
Albert Wielki, jeden z najważniejszych komentatorów Awicenny, stwierdził, że
w szerszym rozumieniu tego słowa nie ma zbytniej różnicy pomiędzy phantasia,
imaginatio i aestimatio25.1 rzeczywiście, w znanym ustępie z pierwszego rozdziału

traktatu Cenniniego można przeczytać: „E eon ragione la pittura merita metterla
a ssedere in secondo grado alla scienza e chonorarla di poexia. La ragione e ąuesta:

che ’1 poeta, eon la scienza, per una che a, ił fa degnio e llibero di potere comporre

e lleghare insieme si e nno come gli piace, secondo sua volonta. Per lo simile, al

dipintore dato e liberta poter comporre una figura ritta, a sedere, mezzo huomo
mezzo cavallo, si chome gli piace, secondo sua fantasia”26.
Fantasia jest głównym atutem artysty, ponieważ pozwala mu według własnej
woli zestawiać ze sobą różne rzeczy zaobserwowane w naturze. Interesujący w tym

kontekście wydaje się przywołany przez Michaela Camillea przykład powstałej
około roku 1300 miniatury z francuskiego rękopisu zawierającego kompilację
tekstów Arystotelesa, wyobrażającej kreaturę z głową konia, środkową częścią
22 Zob.: W.-D. Lóhr, „Disegnia sechondo che huoi” Cennino Cennini e la fantasia artistica, w: Linea

I. Grafie di immagini tra Quattrocento e Cinąuecento, red. M. Faietti, G. Wolf, Venezia 2008,
s. 163-190; idem, Dantes Tdfelchen, Cenninis Zeichenkiste. Ritratto, disegno und fantasia ais In-

strumente der Bilderzeugung im Trecento, „Das Mittealter”, 13 (Zur Bildlichkeit mittelalterlicher
Texte, red. H. Wandhoff), 2008, s. 165-166.

23 Hugon od św. Wiktora, De unione corporis et spirytus, PL 177, col. 287D, cyt. za: W.-D. Lóhr,
„Disegnia sechondo che huoi”, s. 170.

24 M. Camille, Before the Gazę. The Internal Senses and Late Medieval Practices ofSeeing, w: Visual-

ity before and beyond the Renaissance. Seeing as Other Saw, red. R.S. Nelson, Cambridge 2000,
s. 200, 212.

25 „Dicendum quod si phantasia large accipiatur, tunc parva erit differentia inter phantasiam et
imaginationem et aestimationem ąuantum ad actum et obiectum et organum” (Albert Wielki,
De homine, 38, 4, cyt. za: W.-D. Lóhr, „Disegnia sechondo che huoi”, s. 170; por. G.M. Stratton,

Brain Localization by Albertus Magnus and Some Earlier Writers, „The American Journal of
Psychology”, 43,1931, nr 1, s. 128-131). Wykładnię Alberta Wielkiego powtórzył również Tomasz

z Akwinu, który wyobraźnię utożsamiał z phantasia, nazywając ją po prostu phantasia seu
imaginatio, zob. M. Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture,
wyd. 2, Cambridge 2008, s. 62-68.
26 C. Cennini, II libro dellarte, cap. 1, s. 62; por. W.-D. Lóhr, Handwerk und Denkwerk des Malers.
Kontexte fur Cenninis Theorie der Praxis, w: „Fantasie und Handwerk”, s. 168-169.
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człowieka i zadem lwa. Jej opis „Fantasie est une poissance qui cojointe e a couple

une ymagene a une autre” nie pozostawia wątpliwości, że chodzi tu o - podobne

jak w przypadku Cenniniego - rozumienie terminu fantasia27. Nowatorstwo
Cenniniego polega na tym, że termin ten został przezeń wykorzystany do wyeksponowania umysłowego charakteru pracy artysty. Umysł w II libro delYarte
jawi się jako „skrzynia”, w której artysta zbiera informacje ze świata zewnętrznego i następnie przekształca je w medium wizualnym według własnej woli28. Co
jest równie istotne, żadne z przekształceń dokonujących się za pośrednictwem

fantasia nie może odbyć się bez uprzedniej obserwacji natury. „Chomę sopra
i maestri - pisze Cennini - tu dei ritrarre sempre del naturale. Attenti che lla
piu perfetta ghuida che possa avere e miglior timone si e la trionfal porta del
ritrarre de natural. E questo avanza tuti gli altri esempi”29. Ważne jest użycie słowa

ritrarre, którego znaczenie tylko częściowo pokrywa się z obecnym. Francesco
Buti, współczesny Cenniniemu komentator Dantego, objaśniając zdanie z Czyśćca
„Qual di pennel fu maestro o di stile che ritraesse 1’ombre e’ tratti cbivi mirar
farieno uno ingegno sottile?”30, sporządził dokładną definicję tego słowa: „cioe

fino dipintore... o disegnatore eon stilo... lo quale... cavasse... da quella scolpitura; e nota che propriamente si dice riraere: imperó che Fapprensiva apprende,
e poi che ae appreso lobietto, ricava di dentro di se, e produce fuora fappreso”31.
Ritrarre należy zatem u Ceninniego rozumieć nie tyle jako proste skopiowanie
postrzeganej rzeczy, ile raczej jako proces zachodzący w pamięci artysty. Malarz,
który podąża „za bramą triumfalną” natury, nie czyni tego w sposób automatyczny,
lecz za pośrednictwem intelektu: najpierw przyswaja sobie, bądź innymi słowy,
zapamiętuje daną rzecz, a dopiero potem odtwarzają na papierze lub pergaminie.
Nie przypadkiem w trzynastym rozdziale Cennini radzi: „praticho e capacie di
molto disegno entra la testa tua”32.

Rozumienie terminu ritrarre w kontekście pracy wykonywanej w pamięci
i w ten sposób eksponującego specyficzne właściwości umysłu artysty, jego
fantasia, nie tylko wyprzedza modele nowożytnej teorii sztuki o kilkadziesiąt
lat, lecz przede wszystkim jest silnie zakorzenione w tradycji średniowiecznej33.
W tym kontekście niezwykle interesujące wydaje się porównanie włoskiego ritrar-

re z francuskim portraiture. Słowo to, na co zwrócił uwagę Stephen Perkinson,
27 Rękopis przechowywany w brukselskiej Bibliotheąue Royale Albert Ier, ms. 9543, fol 7ór; zob.
M. Camille, Before the Gazę, s. 212-213.

28 W Summa theologica, la, Q. 78, art. 4, Tomasz z Akwinu pisze, iż wyobraźnia (imaginatio) jest
„jak magazyn form przyjętych przez zmysły”, zob. M. Carruthers, The Book of Memory, s. 62.
Terminem „skrzynia” lub „skarbiec” mózg został określany w traktacie De proprietatibus rerum
napisanym przez Bartłomieja Anglika ok. r. 1245, stanowiącym jedną z najpopularniejszych encyklopedii późnego średniowiecza, tłumaczącą w uproszczony sposób m.in. teorię Awicenny, zob.
A.M. Smith, Getting the Big Picture in Perspectivist Optics, „Isis”, 72,1981, z. 4, s. 574, przyp. 23.

29 C. Cennini, II libro delYarte, cap. 28, s. 81.

30 D. Alighieri, La Divina Commedia, „Purgatorio”, 12, red. N. Sapegno, Milano-Napoli 1952,
s. 64-66.
31 E Da Buti, Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Comedia di Dante Allighieri, red. C. Giannini, Pisa 1858, t. 2, s. 285; zob. też: Ritrarre, w: Encliclopedia Dantesca, 1973, t. 4, s. 993; W.-D. Lóhr,

„Disegnia sechondo che huoi”, s. 178-179; idem, Dantes Tdfelchen, Cenninis Zeichenkiste, s. 158.
32 C. Cennini, II libro delYarte, cap. 13, s. 71; zob. też: W.-D. Lóhr, „Disegnia sechondo che huoi”, s. 180;

idem, Dantes Tdfelchen, Cenninis Zeichenkiste, s. 162-165.

33 Zob. M. Kemp, From Mimesis to Fantasia, s. 369, zob. też W.-D. Lóhr, Dantes Tdfelchen, Cenninis
Zeichenkiste, s. 152-183.

106

ARTYKUŁY

Mateusz Grzęda

pojawia się w utworach m.in. Guillauma de Machaut oraz Jeana Froissarta, gdzie

stosowane jest zawsze w odniesieniu do artystów potrafiących stworzyć podobiznę bez użycia magii lub boskiej interwencji. Słowo portraire, które oznacza
wykonanie wizerunku odzwierciedlającego fizyczny wygląd człowieka (i jako
takie niekiedy bywa zamienne z terminem contrefaire), pojawia się nie tylko
w odniesieniu do tworzenia obrazu człowieka au vif, lecz również do czynności
intelektualnej artysty, który na podstawie obrazów odłożonych w pamięci jest
w stanie odtworzyć wygląd osoby nieoglądanej od długiego czasu34. Źródłem
tego nadzwyczajnego talentu artystów jest według czternastowiecznych poetów
ich engin, termin wywodzący się od łacińskiego ingenium. O ile jednak ingenium
(które pojawia się m.in. w traktacie De diversis artibus Teofila Prezbitera napisanego około r. 1125) należy rozumieć jako swego rodzaju dar albo zdolność, którą
artysta został obdarzony przez Boga, o tyle czternastowieczne engin odnosi się
do wewnętrznych właściwości umysłu artysty i w istocie pozostaje bliskie swoim
znaczeniem terminowi fantasia u Cenniniego35. W De cleres et nobles femmes
(Cleresfemm.es), francuskim przekładzie Sławnych niewiast (De claris mulieribus)
Boccaccia, którego pierwsze zachowane kopie (wykonane na zamówienie Jeana,
księcia de Berry) pochodzą z lat 1402 i 1403, anonimowy tłumacz wychwala zdol-

ności trzech mitycznych artystek Thamyris, Irene i Marcji, których pracę określa
jako pourtraiture. Marcja, która jako jedyna przedstawiona jest podczas tworzenia
autoportretu na podstawie własnej podobizny obserwowanej w lustrze, chwalona
jest za „artifice jej rąk” i „siłę jej engin”. Również Christine de Pizan w Mieście
kobiet, nawiązując do Cleres Femmes, podkreśla „szlachetne engin w sztuce malowania”, które posiadła Marcja36. Manifestowanie siły engin artysty, czyli twórczych

możliwości jego pamięci, nie musiało pełnić funkcji jedynie toposu literackiego.
W powstałym w 1406-1407 Le Livre du Corps de policie, Pizan pisze, iż „w Paryżu
są wszelkiego rodzaju artyści, którzy są bardziej wyrafinowani niż gdziekolwiek
indziej”, innymi słowy w dworskim środowisku Paryża można spotkać artystów
o szczególnie subtelnych właściwościach engin. W innym miejscu cytowanego
tekstu pisze ona o malarzu, który potrafi tak żywo oddać wygląd człowieka (si sur
le vif), że każdy jest w stanie go rozpoznać i dodaje, że niektórzy ludzie uważają
sztukę za „małpę natury, ponieważ tak jak małpa wspaniale naśladuje maniery
ludzi tak sztuka wspaniale imituje naturę”37. To subtelność engin artysty decyduje
o umiejętnościach odtwarzania natury. Jak pisze Perkinson: „The artist can demonstrate the subtlety of his or her engin as the source of an artists capabilities.
Mimesis - and especially the reproduction of an individuals physical appearance in paint - thus provided a means by which an artist could assert a claim to
34 Zob. S. Perkinson, The Likeness of the King. A Prehistory of Portraiture in Late Medieval France,
Chicago-London 2009, s. 159-180; por. J. Cerąuiglini, „ Un engine si soutil”. Guillaume de Machaut
et lecriture au XIVe siecle, Paris 1985.

35 Zob. S. Perkinson, The Likeness of the King, s. 178-179. Na temat ingenium u Teofila Prezbitera
zob. H.C. Gearhart, Theophilus’ On Diverse Arts. The Persona of the Artist and the Production
ofArt in the Twelfth Century, PhD. Diss., The University of Michigan 2010, s. 83-84.
36 S. Perkinson, The Likeness of the King, s. 180-188; zob. też idem, Engin and Artifice. Describing
Creative Agency at the Court of France, ca. 1400, „Gęsta”, 41, 2002, nr 1 (Artistic Identity in the
Late Middle Ages), s. 51-67.

37 Idem, The Likeness of the King, s. 186-187. Na temat metafory małpy w odniesieniu do ars simia
naturae zob. H.W. Janson, Apes and Ape Lorę in the Middle Ages and the Renaissance, London
1952, s. 294.
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a higher social status”38. Pourtraire sur le vz/lub ritrarre del naturale należy zatem
interpretować w kontekście zmieniającego się statusu artysty i jego zwiększających

się aspiracji społecznych. Perkinson wykazał na przykładzie francuskich malarzy
działających na dworze Karola V (Jean d’Orleans, Jean Bondol, Andre Beauneveu,

Mistrz Biblii Jeana de Sy), iż manifestowanie przez nich własnych talentów odgrywało niebagatelną rolę w umacnianiu ich pozycji w otoczeniu dworskim. Owa
strategia wiązała się nie tylko z prestiżem i wzrostem statusu społecznego, lecz
także z poprawą sytuacji materialnej, a niekiedy stabilizacją finansową39. Wydaje

się, że kariery Giovannina de Grassiego, Michelina da Besozzo i Gentilego da
Fabriano pod wieloma względami powielały wzorce francuskie, co wynikało nie
tylko z dominującego wśród zleceniodawców zamiłowania do sztuki francuskiej,
lecz także z określonej sytuacji społecznej. Innymi słowy, sukces, jaki wymienieni malarze odnieśli w dworskich kręgach Pawii i Mediolanu, a później również
w innych regionach Włoch, w dużej mierze wynikał z ich umiejętności eksponowania tego, co Cennini nazwał fantasia, i zdolności uwieczniania w medium
wizualnym rzeczy zaobserwowanych w naturze. W tym kontekście warto zwrócić
uwagę na to, iż początki portretu w Lombardii ściśle się wiążą z rozwijającą się
tu od początku XIV stulecia kulturą dworską.
Pierwszym z rodu Viscontich, który rozwinął szeroko zakrojony patronat
artystyczny zarówno na polu architektury, jak i sztuk wizualnych, był Azzone.

Wzniósł on w centrum miasta nową rezydencję, rozbudował miejskie mury
i wzmocnił bramy, a także ufundował kościół-kaplicę dworską pw. Najświętszej
Marii Panny (obecnie San Gottardo al Corte). Jak wykazał Louis Green, choć
ogólnym wzorcem dla patronatu Azzone Viscontiego mogła być tradycja północnoeuropejska (Ludwik IX, Henryk III), to jednak bezpośrednich inspiracji
jego działalności fundatorskiej należy upatrywać w Toskanii i w patronacie seniora Lukki, Castruccio Castracaniego. Zostało to potwierdzone tym, iż Visconti
sprowadził kilku „toskańskich” artystów: rzeźbiarza Giovanniego di Balduccio
i malarza Giotta. Giovanni di Balduccio zrealizował Grób Piotra Męczennika
w związanym z rodem Viscontich dominikańskim kościele SanLEustorgio oraz
nagrobek seniora Mediolanu, zachowany fragmentarycznie w kościele San Gottardo. Giotto w roku 1335 lub w 1336 miał wykonać dekorację reprezentacyjnej
sali pałacu Azzone’a, z monumentalnym freskiem przedstawiającym tzw. Gloria
mondana. Pomimo że sam fresk został bezpowrotnie zniszczony przez Galeazza II

kilkadziesiąt lat po powstaniu malowidła, dzięki opisowi naocznego świadka,
Galvano Fiammy, wiadomo, że ukazywał „illustres principes mundi gentiles, ut
Eneas, Attyla, Hector, Hercules et alii plures: Inter quos est unus solus christianus,

scilicet Karolus Magnus et Azo Vicecomes”40. Azzone Visconti został na nim
38 S. Perkinson, The Likeness ofthe King, s. 187.
39 Zob. ibidem, s. 192-238; zob. też M. Tomasi, Artistes de cour en France autour de 1400. Institutions,
formules, et realites,„Opera. Nomina. Historiae. Giornale di cultura artistica”, 2/3,2010, s. 263-286,

dostępne online: <http://0nh.gi0rnale.sns.it/numer0_2_3_2010.php> (stan na 10.06.2014).
40 G. Flammae, Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Johanne Vicecomitibus, w: Rerum
Italicarum Scriptores, 1.12, Milano 1728, col. 1003,1011-1012. Na temat fresku Giotta zob. C. Gilbert, The Fresco by Giotto in Milan, „Arte Lombarda”, 47/48, 1977, s. 31-72; zob. też: F. Flores
d’Arcais, Giotto a Milano, w: Lombardia gotica e tardogotica. Arte e architettura, red. M. Rossi,
Milano 2005, s. 67-73; C. Travi, Giotto e la sua bottega a Milano, w: Giotto e il Trecento. „II piu
Sovrano Maestro stato in dipintura”, kat. wyst., red. A. Tomei, Roma 2009, s. 241-251 (tam też
stan badań).
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przedstawiony jako Vir illustrius, rycerz i wódz, którego władzę
i czyny sankcjonował wzór herosów pogańskich i chrześcijańskich. Trudno podejrzewać, aby ten mediolański portret Azzone
Viscontiego odzwierciedlał rzeczywiste rysy jego twarzy Wydaje
się, że raczej reprezentował on seniora Mediolanu w splendorze jego władzy. Poprzez odwołanie się do wzorca społecznego,
jakim byli legendarni bohaterowie-wojownicy, zwracał uwagę
na naturalne cechy Viscontiego jako władcy-obrońcy państwa41.
Z Azzone Viscontim wiąże się również szereg inicjatyw, tradycyjnie kojarzonych z instytucją dworu, do których należą wzmożona
działalność dyplomatyczna, założenie kancelarii, rozbudowywanie osobistej ostentacji poprzez oficjalne ceremonie, a także bicie
monet z własnymi inicjałami42. Jak podkreśla Jane Black, bogaty
program ostentacji Azzone Viscontiego służył jego głównej ambicji - czyli pragnieniu zdobycia tytułu monarszego - której nigdy
nie porzucił ani on, ani jego potomkowie43.
W ciągu drugiej połowy XIV stulecia Mediolan pozostawał
ważnym ośrodkiem kultury dworskiej, podtrzymywanym przez
Bernabó i Galeazzo II Viscontich. Szczególną uwagę warto zwrócić

na patronat artystyczny Bernabó Yiscontiego. Prawdopodobnie, wbrew romantycznej tradycji, kreującej karykaturalny obraz Bernabó jako okrutnego tyrana,
władca ten prowadził zdecydowane działania mające na celu bezpośrednie podporządkowanie sobie zajętego terytorium, czemu miało służyć m.in. dosadne podkreślanie przysługującej mu pełni władzy (plenitudo potestatis) oraz sytuowanie
własnej osoby jako najwyższej instancji prawnej - anians iustitiam,)ak określał go
Piętro Azario44. Świadectwem ostentacji Bernabó Viscontiego jest słynna statua

4. Bonino da Campione,
Pomnik Bernabó yiscon-

tiego, ok. 1363, Mediolan,
Museo Castello Sforzesco.
Wg Lombardia gotica e tardogotica. Arte e architettura,
red. M. Rossi, Milano 2005,
s. 41

konna dłuta Bonina da Campione, ustawiona prawdopodobnie około roku 1363

w pobliżu ołtarza głównego nieistniejącego kościoła San Giovanni in Conca
w Mediolanie (obecnie przechowywana w mediolańskim Museo Castello Sforzesco) (il. 4). Jak przyznaje Peter Seiler, ten imponujący pomnik reprezentujący
władcę Mediolanu we współczesnej zbroi, z modnie przystrzyżonymi włosami
i brodą oraz w towarzystwie personifikacji odwagi (Fortitudo) i sprawiedliwości
41 O patronacie artystycznym Azzone Viscontiego zob. L. Green, Galvano Fiamma, Azzone Visconti

and the Revival of Classical Theory of Magnificence, „Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes”, 53,1990, s. 98-113; zob. też: P. Seiler, Das Grabmal des Azzo Visconti in San Gottardo in

Mailand,w: Skulptur und Grabmal des Spatmittelalters in Rom und Italien. Akten des Kongresses

„Scultura e monumento sepolcrale del tardo medioevo a Roma e in Italia” (Rom, 4.-6. Juli 1985),
red. A.M. Romanini, J. Garms, Wien 1990, s. 367-392; S. Romano, Azzone Visconti: ąualche idea
per il programma della magna salla e una precision sidła Crocifissione di San Gottardo, w: Lartista

girovago. Forestieri, awenturieri, emigranti e missionari nelkarte del Trecento in Italia del Nord,
red. S. Romano, D. Cerutti, Roma 2012, s. 135-162.
42 Zob.: L. Green, Galvano Fiamma, Azzone Visconti, s. 106-113; G. Soldi Rondinini, Visconti e Sforza.

Genesi di una corte, w: Oro dai Visconti agli Sforza, s. 16-17.

43 Zob. J. Black, The Visconti in the Fourteenth Century and the Origins oftheir Plenitudo Potestatis, w: Poteri signorili e feudali nelle campagne delYltalia settentrionale fra Tre e Quattrocento.
Fondamenti di legittimitd e formę di esercizio: atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile
2003), red. E Cengarle, G. Chittolini, G.M. Varanini, Firenze 2005 (= Quaderni di Reti Medievali,
Rivista, 1), s. 13-15.

44 J. Black, Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza,
1329-1535, New York 2009, s. 116-117.
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(Justitia) nawiązywał do rycerskiej tradycji obrazowej i definiował osobę Viscon-

tiego jako obdarzonego cnotami władcę i wodza o „zadziwiającym dworskim
pięknie i elegancji”45. Co więcej, wydaje się, że obecna głowa jeźdźca na omawianym pomniku (umieszczona zapewne około roku 1385, być może z woli Gian
Galeazza Viscontiego, w miejsce pierwotnej nakrytej hełmem)46 odzwierciedla
podstawowe rysy twarzy tego władcy. Świadczy o tym wskazana przez Serenę

Romano fizjonomia donatora, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa właśnie
Bernabó, ukazana na fresku w zamku w Cassano d’Adda, który od roku 1355
należał do Bernabó Viscontiego i jego żony Reginy della Scala47. W istocie, Mediolan stał się w omawianym okresie jednym z ważniejszych ośrodków kultury
rycerskiej, a sam Bernabó podzielał popularne wśród europejskiego rycerstwa
tego okresu zamiłowanie do polowań, turniejów, legend arturiańskich, a także
do luksusowych rękopisów48.
Nie przypadkiem właśnie w malarstwie książkowym można odnaleźć kolejne
przykłady realistycznego portretu, a więc takiego, w którym człowiek jako jednostka jest definiowany nie tylko poprzez wizualną manifestację statusu społecznego,
pełnionego urzędu czy przynależności rodowej, lecz również poprzez fizjonomię
odzwierciedlającą rzeczywiste rysy twarzy. Realistyczne portrety donatora widoczne
są w ukończonych po roku 1385 Mszałach i Godzinkach (ms. Lat. 757 oraz ms. Smith-

-Lessouef 22, obydwa w Bibliotheque nationale de France w Paryżu) (ii. 5). Przedsta-

wiają one Bertranda dei Rossi, Conte de San Secondo, możnowładcę pochodzącego

z Parmy blisko związanego z dworem Viscontich49. Jak wykazała Kay Sutton, war-

sztat iluminatorski odpowiedzialny za wykonanie tych prawdziwych manuscrits-de-luxe był czynny w ostatniej ćwierci XIV stulecia w Mediolanie, a później także
w Pawii, i zaspokajał rosnące wśród lokalnego możnowładztwa zapotrzebowanie
45 P. Seiler, „Praemium virtutis”oder„abominabile idolum”? Zur zeitgenóssischen Rezeption des Reitermonuments des Bernabó Visconti in Mailand, w: Praemium Virtutis III. Reiterstandbilder von

der Antike bis zum Klassizismus, red. J. Poeschke, T. Weigel, B. Kusch-Arnhold, Munster 2008,

(Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme - Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs, 22), s. 114-116. Zapewne po śmierci Bernabó pomnik został przez Gian
Galeazza Viscontiego przekształcony w nagrobek, na temat monumentu Bernabó Viscontiego
zob. G.A. Vergani, Larca di Bernabó Visconti al Castello Sforzesco di Milano, Cinisello Balsano
2001 (tam też wcześniejszy stan badań); por. też: P. Seiler, Petrarcas kritische Distanz zur skulptu-

ralen Bildniskunst seiner Zeit,w\ Pratum Romanum. Richard Krautheimer zum 100. Geburtstag,
red. R.L. Colella, Wiesbaden 1997, s. 299-324; V. Hunecke, Europaische Reitermonumente. Ein
Ritt durch die Geschichte Europas von Dante bis Napoleon, Paderborn 2008, s. 40-41.
46 Zob. G.A. Vergani, Larca di Bernabó Visconti, s. 136-141,154.
47 Zob. S. Romano, II modello Visconteo. II caso di Bernabó, w: Medioevo. I committenti. Atti del
convegno internazionale di studi, Parma 21-26 settembre 2010, red. A.C. Quintavalle, Milano 2011,

s. 40-42. Bernabó i Galeazzo II byli również wyobrażeni w scenie wotywnej ku czci śś. Kośmy
i Damiana znajdującej się na ścianie kościoła San Giovanni in Conca, o czym pisał Paolo Giovio
(Illustrium virorum vitae, Basilea 1559, s. 136).
48 Zob. K. Sutton, Milanese luxury books. The patronage of Bernabó Visconti, „Apollo”, 134, 1991,
s. 322-326; por. G. Soldi Rondinini, Visconti e Sforza, s. 18.
49 Zob.: K. Sutton, A Lombard Manuscript, Paris B.N. Latin 757, AssociatedManuscripts and the Context
of Their Illumination, PhD diss., University of Warwick, 1984, s. 94-95; eadem, The Original Patron of

the Lombard Manuscript Latin 757 in the Bibliotheąue Nationale, Paris,,,The Burlington Magazine”,
124,1982, nr 947, s. 88-94; zob. też E.W. Kirsch, Five illuminated Manuscripts, s. 5-26,28-31. Edith

W. Kirsch, wchodząc w polemikę z Kay Sutton, uznała, iż zleceniodawcą, dla którego powstały
Godzinki był Gian Galeazzo Visconti. Donator ukazany na fol. i09v w ms. Lat. 757 i na fol. 15
w ms. Smith-Lesouef 22 to, według Kirsch, Gian Galeazzo. Omówienie stanu badań zob. G. Zanichelli, I conti e il minio. Codici miniati dei Rossi 1325-1482, Parma 1996, s. 53-60.
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na iluminowane rękopisy. Wzorce stymulu-

jące tego rodzaju zapotrzebowania płynęły
z Francji, która w tym okresie stała się dla

Viscontich nie tylko kulturalnym punktem
odniesienia, lecz także sojusznikiem politycznym. Raczej ogólne i charakterystyczne

dla większości północnowłoskich możnowładców związki kulturowe z Francją zostały zacieśnione dzięki polityce rodzinnej
Bernabó Viscontiego, a zwłaszcza Galeazzo 11, który w roku 1360 poślubił Izabelę
Valois, córkę Jana Dobrego, króla Francji. Tę

linię podtrzymał również Gian Gałeazzo Visconti, który wydał w roku 1389 swoją córkę

Valentinę za Ludwika Orleańskiego, syna
Karola V Mądrego50 51. W ten sposób przynaj-

mniej od lat siedemdziesiątych XIV stulecia
można zaobserwować w sztuce Lombardii

szczególny wpływ malarstwa francuskiego,
z jego predylekcją do naturalizmu, zakorzenionego w twórczości Jeana Pucella i Jeana

le Noir. Jak przekonująco wykazał Marco
Rossi, to właśnie sztuka francuska - bliska

stylowi Mistrza Paramentu z Narbonne
i Jeana Bondola - miała kluczowe znaczenie dla formacji artystycznej Giovannina

5. Warsztat lombardzki,

de Grassiego, autora słynnych „portretów zwierzęcych” zachowanych w Taccuino

Scena donacyjna z portretem
fundatora Bertranda dei Ros-

dei Disegni, przechowywanych w BergamoM

Decydujące znaczenie dla ukonstytuowania się autonomicznego portretu
w Lombardii ma jednakowoż patronat artystyczny Gian Galeazza Viscontiego,
który w roku 1395 otrzymał od Wacława IV tytuł księcia Mediolanu. Pozyskanie
tytułu książęcego zdecydowanie wzmacniało legitymizację władzy Viscontiego,
który nie był już „tyranem”, lecz w pełni legitymizowanym władcą ze wszystkimi
przysługującymi mu przywilejami i mógł domagać się posłuszeństwa od posia-

si, l. 80. XIV w., tzw. Mszał
i Godzinki, ms. Lat. 757, Pa-

ryż, Bibliotheque nationale
de France. Wg Lombardia
gotica e tardogotica. Arte
e architettura, red. M. Rossi,
Milano 2005, s. 208

danych miast bez odwoływania się do decyzji Rad Generalnych Komun (Consigli
Generali dei Comuni) i lokalnych feudałów. Jednocześnie Gian Gałeazzo uzyskał

tytuł pana (conte) Pawii i Angery, terytoriów, które w jego zamyśle miały pełnić
rolę delfinatu i pozwalały mu kreować się na bezpośredniego spadkobiercę królów
longobardzkich52 *. Ambicjom politycznym Viscontiego towarzyszyło zainteresowanie sztuką, w tym sprawowanie patronatu artystycznego, który zwłaszcza pod
koniec XIV stulecia nabrał międzynarodowego charakteru. Jeszcze w roku 1380
50 Zob.: K. Sutton, A Lombard Manuscript, s. 291-292; M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 8-9;
G.Z. Zanichelli, La committenza dei Rossi. Immagini di poterefra sacro e profane, w: Le signorie
dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo, red. L. Arcangeli, M. Gentile, Firenze 2007, s. 189-192.

51 Zob. M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 11-12, 42-43; por. O. Pacht, Early Italian Naturę Studies
and the Early Calendar Landscape, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, 13,1950,
nr 1/2, s. 13-47.

52 Zob. G. Andenna, II Trecento lombardo. Un secolo creativo e sfortunato, ma caratterizzato dal
desiderio del „nuovo”, w: Lombardia gotica e tardogotica, s. 42-43.
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Gian Galeazzo sprowadzał do zamku w Pawii malarzy z Mantui, „qui sciant
bene facere picturas et animalia”53, lecz już w latach 1386-1387 miał być zaanga-

żowany w budowę nowej katedry w Mediolanie, która wkrótce stała się jednym
z największych w Europie placów budowy, gdzie zatrudnienie znaleźli architekci
pochodzący z Francji, Niemiec, Czech i Węgier. Świadectwem nawiązywania Gian
Galeazza do dworskich modelów reprezentacji jest także rozpoczęta w roku 1390
budowa kartuzji w Pawii - niewątpliwie wzorowanej na kartuzji w Champmol54.
Również zamiłowaniem do luksusowych rękopisów podkreślał Gian Galeazzo
książęcy splendor swojej osoby. Przed rokiem 1395 ukończone zostały wspominane już Godzinki (Offiziolo di Gian Galeazzo Visconti) wykonane w warsztacie
Giovannina de Grassiego, pod wieloma względami nawiązujące do wzorców
francuskich55. W tym samym warsztacie powstała również Historia Plantarum
(Rzym, Biblioteca Casanatense, Cod. lat. 459), opatrzona całostronicową miniaturą

ukazującą tronującego Wacława IV w towarzystwie trzech urzędników świeckich

i trzech kościelnych oraz personifikacjami siedmiu cnót kardynalnych na bordiurach, która została przez Gian Galeazza podarowana Wacławowi56.

W kontekście nawiązywania przez Viscontich do modeli reprezentacji wypracowanych na dworach europejskich warto zwrócić uwagę na karierę jednego
z pierwszych włoskich portrecistów - Giovannina de Grassiego. Wprawdzie brakuje

informacji potwierdzających jego instytucjonalny związek z dworem Gian Galeazza - przeciwnie, najpóźniej od roku 1391 był on zatrudniony w mediolańskiej
fabryce katedralnej, gdzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie (w rachunkach fabryki jest on nazywany pinctore oraz Inzignerio Fabrice). Z drugiej strony,
duża liczba wykonanych dla księcia dzieł świadczy o wieloletnich i regularnych
kontaktach z dworem57. W tym kontekście warto zauważyć, że pewną wspólną

cechą Giovannina i niektórych artystów północnoeuropejskich była umiejętność tworzenia w różnych mediach. Jeden z największych francuskich artystów
dworskich tego czasu, Andre Beauneveu, jest wymieniany w dokumentach jako
malarz (pointre), rzeźbiarz (tailleur) i ogólnie jako ymagier58. Giovannino, mimo
że wcześniej był określany jako malarz, w dokumencie katedralnym z roku 1391
zobowiązał się „laborare in figuris unum lapidem marmoreum”59 * *. Wyjście poza

kompetencje malarza i podjęcie się przez Giovannino prac rzeźbiarskich wynikały z chęci zajęcia wyższej pozycji wśród czynnych na placu budowy artystów.
53 M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 14.

54 Zob. E.S. Welch, Art and Authority in Renaissance Milan, New Haven-London 1995, s. 59. Autorka wykazała, że Gian Galeazzo nie był głównym inicjatorem budowy nowej katedry ani jej
fundatorem. Mimo to istnieje ścisły związek między ekspansją Mediolanu rządzonego przez
Gian Galeazza a budową Duomo; zob. też M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 16.
55 Zob. M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 63-82.
56 Zob.: ibidem, s. 134-136; Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von
Luxemburg 1387-1437, kat. wyst., red. I. Takacs, Augsburg 2006, s. 392-393 (autor noty Z. Jekely;

tam też stan badań); por. też K. Beneśovska, Praha a Milano roku 1395 (in margine bronzoveho
sousosi sv. jiri na Prażskem hrade), w: Ars yidendi. Professori Jaromir Homolka ad honorem, red.
A. Mudra, M. Ottova, Praha 2006, s. 294-295.

57 Zob. M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 21-32.

58 Zob. J. Harris, Digest of documents, w: S. Nash, „No eąual in any land”. Andre Beauneveu artist
to the Courts of France and Flanders, London 2008, s. 191-194.

59 M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 97. Ogólnie o zjawisku podejmowania się przez malarzy wykonania prac rzeźbiarskich i architektonicznych zob. M. Warnke, Hofkiinstler. Zur Vorgeschichte
des modernen Kunstlers, wyd. 2, Koln 1996, s. 242-244.
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Jak było to już podkreślone wcześniej, działało tu wielu rzeźbiarzy i architektów
pochodzących z różnych regionów Europy, co wpływało na nastrój konkurencji.
W tym kontekście warto zauważyć, że praca rzeźbiarska wykonana przez Giovannina (tzw. Samarytanka, jedyne znane obecnie dzieło tego artysty, wykonane
własnoręcznie w marmurze) sytuuje się w początkowym okresie jego pracy na
budowie, w którym artysta walczył o swoją pozycję w strukturze fabryki60. Pierwszy dokument poświadczający rzeźbiarskie zobowiązania Giovannina pochodzi
z 23 marca 1391 roku, zaś 12 czerwca tego samego roku artysta po raz pierwszy
uzyskał status inzegnere. W ciągu kolejnych lat pozycja de Grassiego na budowie
umacniała się, o czym świadczy znaczenie wykonywanych przezeń prac projektowych. Pewne wyobrażenie o konkurencji pomiędzy artystami panującej w fabryce
katedralnej daje też powszechnie znany spór koncepcyjny o kształt katedry (ad
ąuadratum versus ad triangulum) pomiędzy Giovanninem a Heinrichem Parlerem
z Gmiind, który swój punkt kulminacyjny osiągnął w pierwszych miesiącach roku
139261. Polemikę, jak wiadomo, wygrał Giovannino, który zobowiązał się wykonać
drewniany model świątyni. Na podstawie tego modelu pracami miał w ciągu następnych lat kierować nie tylko Giovannino, lecz również jego następca - Francuz
Jean Mignot, działający w Mediolanie od roku 139962. Warto także zauważyć, że
prace dla katedry wykonane przez Giovannina de Grassiego, artysty najprawdopo-

dobniej wykształconego w lokalnym środowisku, pozostają zdumiewająco bliskie
wzorcom stylu międzynarodowego, egzemplifikowanego tradycją burgundzką oraz

czeską. Wydaje się, że realizowanie zleceń w różnych mediach, jak i elastyczność
stylowa, pozwalająca na tworzenie w oczekiwanej przez zleceniodawcę konwencji,

stanowiło część swego rodzaju strategii, dzięki której w ciągu kilku lat Giovannino

zdobył dominującą pozycję pośród artystów zatrudnionych w fabryce.

Dworski kontekst działalności Giovannina z kolei lepiej tłumaczy analiza jego słynnego Taccuino dei disegni w Bergamo, w którym można odnaleźć
realistyczne studia zwierząt (ii. 6). Wyobrażone zwierzęta przedstawione są
z niezwykłą pieczołowitością i dokładnością. Poprawne proporcje i dbałość
o każdy detal nie pozostawiają wątpliwości, że przynajmniej część z tych rysunków była wykonana, bezpośrednio czerpiąc z natury. Istotne jest także to,
iż większość sportretowanych zwierząt została ukazana w bezruchu, co nadaje
im poniekąd encyklopedyczny charakter63. Wiele realistycznych wizerunków
60 Zob. E.S. Welch, Art and Authority, s. 88-89.
61 O polemice dotyczącej koncepcji architektonicznej mediolańskiej katedry zob.: A.M. Romanini,
Earchitettura gońca in Lombardia, 1.1, Milano 1964, s. 351-414 (tam też stan badań); E.S. Welch,
Art and Authority, s. 71-114; zob. też: M. Rossi, Architettura e scultura tardogotica tra Milano
e (Europa. II cantiere del Duomo allafine del Trecento,,,Arte Lombarda”, 126,1999, s. 5-29; idem,
II cantiere del Duomo di Milano e 1’unita delle arti, w: Lombardia gońca e tardogotica, s. 219-235;
Ch. Freigang, Was geschah in Mailand? Die Expertisen zum Maildnder Dombau um 1400 und
die Vorgeschichte der neuzeitlichen Architekturtheorie, w: Prag und die grossen Kulturzentren
Europas in der Zeit der Luxemburger (1310-1437). Internationale Konferenz aus Anlafi des 660.
Jubilaums der Griindung der Karlsuniversitat in Prag, 31. Marz-5. April 2008, red. M. Jarośova,
J. Kuthan, S. Scholz, Praha 2008, s. 427-442.

62 Por. M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 23-30.
63 Zob. O. Pacht, Early Italian Naturę Studies, s. 17; zob. też V. Segre, Lo studio del vero del mondo
animale nella bottega trecentesca di Giovannino de Grassi, „Micrologus”, 8,2000, z. 2, s. 477-487.

Autorka zwróciła uwagę na obecność podobnych studiów zwierząt zaobserwowanych w naturze w Historia Plantarum w Biblioteca Casanatense. Co ciekawe, realistyczne przedstawienia
współistnieją tu z bardziej tradycyjnymi, konwencjonalnymi wizerunkami zwierząt.
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6. Giovannino de Grassi,
Studia zwierząt, rysunek tuszem na pergaminie, Taccuino dei Disegni, 4. ćw. XIV w.,
Bergamo, Biblioteca Civica
A. Mai, Cassaf. 1.21, ff. iv-2r.
Wg Lombardia gotica
e tardogotica. Arte e architettura, red. M. Rossi,
Milano 2005, s. 20

zwierząt, które powielają te znajdujące się w omawianym Taccuinum, można
napotkać w bogatych bordiurach Offiziolo Visconti64. Karty rękopisu są obficie ozdobione scenami ze zwierzętami, bądź studiami pojedynczych zwierząt
wplecionymi w ornament, które czasem pojawiają się bez logicznego uzasadnienia i w zaskakujących kompozycjach (zob. niżej, il. 9). Proceder aplikowania
marginesów cieszącymi oko ilustracjami zwierzęcymi należy interpretować
jako swego rodzaju odpowiedź Giovannina na estetyczne upodobania swojego
zleceniodawcy, który - jak wiadomo z przekazów szesnastowiecznych - sale
pałacu w Pawii ozdobił „diverse sorti d’animali fatti doro, come leoni, lepardi,
tigri, levrieri, bracchi, cervi, cighiali et ałtri [...]”65. Artysta nie tylko schlebiał
osobistym upodobaniom fundatora, lecz także eksponował możliwości swojej
inwencji, która pozwalała mu na żonglowanie zaobserwowanymi z natury motywami „sechondo sua volonta”66. Podobnie, łatwość przejmowania konwencji
stylowych oraz wykraczanie poza ograniczenia jednego medium, jakie można
zaobserwować w pracach wykonanych dla katedry mediolańskiej, stanowiły
swego rodzaju manifestację kunsztu technicznego i talentu.
64 W Offiziolo Visconti pojawiają się m.in. siedzący niedźwiedź na fol. lr Taccuino w Bergamo,
byk na fol. 6v, jelenie na fol. 8v, iv i 2r oraz lew na fol. ąv, por.: P. Toesca, L’Uffiziolo Visconteo
Landan Finały donato alla Citta di Firenze, Firenze 1951, s. IX; M. Meiss, E.W. Kirsch, The Visconti
Hours, Biblioteca Nazionale, Florence, London 1972, BR 115, LF 19, LF ą6v i 58; E.W. Kirsch, Five

illuminated Manuscripts, s. 55, nr 58 i s. 58, nr 66; R.W. Scheller, Exemplum. Model-Book Drawings and the Practice ofArtistic Transmission in the Middle Ages (Ca. 900-Ca. 1470), Amsterdam
1995, s. 279-280; M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 45-51.
65 S. Breventano, Istoria della antichita, nobilta et delle cose notabili della citta di Pavia, I, Pavia
1570 (Bologna 1972), s. 7; zob. M. Rossi, Giovannino de Grassi, s. 14.

66 C. Cennini, II libro delldrte, cap. 1, s. 62.
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7. Giovannino de Grassi,
Portret Gian Galeazza Viscontiego, Offiziolo Visconti,
Florencja, Biblioteca Nazionale, Ms. BR 397, fol. 105Wg M. Meiss, E.W. Kirsch,
The Visconti Hours, Biblioteca Nazionale, Florence,

London 1972, s. 69

8. Giovannino de Grassi,
Portret Gian Galeazza Viscontiego, Offiziolo Visconti,
Florencja, Biblioteca Nazio-

z$ó? *
:■.

nale, Ms. BR 397, fol. 128.
Wg M. Meiss, E.W. Kirsch,
The Visconti Hours, Biblioteca Nazionale, Florence,
London 1972, s. 87
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W podobnym kontekście można
także interpretować występowanie por-

tretów w rękopisach łączonych z Gian
Galeazzo Viscontim. Pojawiają się one
kilkukrotnie na folio 105, folio 128 i fo-
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lio ii5r Offiziolo Visconti (il. 7-9). Za
każdym razem występują w kontekście

wyrafinowanego programu paraheraldycznego, którego klucz stanowi Can-

•mama

zon morale fatta per la divisa del conte di

Virtu, utwór napisany w roku 1389 przez

nadwornego poetę Gian Galeazza -
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Francesca di Vanozza. W utworze tym
osobistym symbolem Viscontiego staje

9. Giovannino de Grassi,
Portret Gian Galeazza Viscontiego, Offiziolo Visconti,
Florencja, Biblioteca Nazio

się słońce, dopełnione przez gołębicę -

nale, Ms. BR 397, fol. 115r.

symbol pokory - i błękit oznaczający
niebo67. Jak widać to na przykładzie
portretu na folio ii5r Offiziolo Visconti,

Wg M. Meiss, E.W. Kirsch,
The Visconti Hours, Biblioteca Nazionale, Florence,
London 1972, s. 77

realistyczna podobizna Gian Galeazza została umieszczona w centrum kompozycji

o błękitnym tle i bogatej „chmurzastej” bordiurze z rozbłyskującymi we wszystkich
kierunkach promieniami słonecznymi (il. 9)68. Pomimo że literacki pierwowzór

nie odwołuje się bezpośrednio do fizycznego wyglądu księcia, lecz za pomocą
wyrafinowanych metafor prezentuje jedynie jego cnoty, w plastycznej trawestacji
utworu realistyczna podobizna księcia staje się centralnym punktem kompozycji.
67 Zob. Le rime di Francesco di Vanozzo, red. A. Medin, Bologna 1928, s. 7-12; por.: E.W. Kirsch, Five

Illuminated Manuscripts, s. 45-59; S.M. Carleton, Heraldry in the Trecento Madrigal, PhD. diss.,

The University of Toronto 2009, s. 126-129.
68 Portrety Gian Galeazza na fol. 105 i 128, choć mniej rozbudowane, również stanowią część
programu paraheraldycznego, portret na fol. 105 stanowi pendant dla gołębicy symbolizującej
Ducha Świętego, portret na fol. 128 jest wpisany w reprezentujące osobę księcia słońce i także
jest zestawiony z gołębicą, por. M. Meiss, E.W. Kirsch, The Yisconti Hours, BR 105 i BR 128.
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Umieszczenie podobizny funda-

m

tora w takim „nieoczywistym”
kontekście pozwala podejrzewać,

że rola twórcy dekoracji kart Offiziolo nie ograniczała się jedynie do

podążania za narzuconym z góry

programem. Przeciwnie, przypadek Giovannina de Grassiego
przypomina sposób pracy Mistrza
Biblii Jeana de Sy, który w przywi-

leju Karola V, wydanym w roku
1367, inicjał słowa „Charles” ozdo-

it
10. Mistrz Biblii Jeana
de Sy (?), Portret Karola V
umieszczony w inicjale
przywileju królewskiego,
1367, Paryż, Archives
nationals, J/358, no. 12.
Wg C.R. Sherman, The Portraits of Charles V of France
(1338-1380), New York 1969,
11. 74

bił realistyczną podobizną króla
Francji (il. 10)69.

Strategia Giovannina była

z powodzeniem kontynuowana przez jego następców, o czym świadczy np. sposób ozdabiania kart „eon una raffinatezza e una fantasia eccentrica e bizzarra”
przez Belbella da Pavia - iluminatora, który na życzenie Filippo Marii Viscontiego
pracował nad ukończeniem tego samego rękopisu Offiziolo70. W takim kontekście

szczególnej wartości nabiera rysunek przypisany Gentilemu da Fabriano, przed-

stawiający głowę i ramiona Gian Galeazza (zob. wyżej, il. 2). To, iż owo studium
zakończone jest od dołu charakterystycznym meandrem, dobrze znanym z rę-

kopisów Giovannina, nie pozostawia wątpliwości, że rysunek powstał w kręgu
lombardzkich pracowni iluminatorskich. Wydaje się, że chodzi tu o swego rodzaju
model, pozwalający artyście w razie potrzeby swobodnie „operować” podobizną
Viscontiego na karcie rękopisu i tym samym pokazywać swoją inwencję i talent
w dziedzinie kopiowania natury. Warto pokusić się o porównanie omawianego
rysunku ze słynnym „Prasentationsbuchlein” przechowywanym w zamku Ambras,
stworzonym około roku 1410-1420 przez anonimowego praskiego artystę (il. 11).
Wykonane srebrnym stylusem na pergaminie rysunki zostały rozpięte na drewnia-

nych tabliczkach umieszczonych w łatwym do przenoszenia skórzanym etui. Jak
się powszechnie uważa, należący najprawdopodobniej do malarza lub warsztatu
wzornik stanowił swego rodzaju „folder”, w którym artysta umieścił studia zwierząt,
tematów ikonograficznych i twarzy w celu prezentacji swoich możliwości przed potencjalnym pracodawcą71. Wszystkie zawarte w nim rysunki, choć uderzają realiz-

mem i starannym wykonaniem, mają charakter wybitnie typologiczny. Znajdujące
69 Dokument przechowywany w Archives Nationals w Paryżu, J/358, nr 12, por.: C.R. Sherman,
The Portraits of Charles V of France (1338-1380), New York 1969, s. 77-78; S. Perkinson, The Likeness of the King, s. 228-230.

70 Nieprzypadkowo na fol. 57V znajduje się portret Filippo Marii Viscontiego, nawiązujący do
wcześniejszych portretów Gian Galeazza, zob. M. Meiss, E.W. Kirsch, The Visconti Hours, LF 57v;

zob. też M. Bollati, Libri per i Visconti. Committenza a corte tra Galeazzo II e Filippo Maria
Visconti, w: Lombardia gotica e tardogotica, s. 202-203.
71 Zob. R.W. Scheller, Exemplum, s. 226-232, nr 20 (tam też stan badań); zob. też: Die Parler und der
Schóne Stil 1330-1400. Europaische Kunst unter den Luxemburgern; ein Handbuch zur Ausstellung
des Schnutgen-Museums in der Kunsthalle Koln, kat. wyst., t. 3, red. A. Legner, Koln 1978, s. 146-150

(autor noty U. Jenni); Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Reprdsentation des Hauses Lux-

emburg 1310-1437, kat. wyst., red. J. Fajt, Munchen-Berlin 2006, s. 536, nr 193 (autorzy noty J. Fajt,

R. Suckale); ostatnio J. Klipa, The Migration ofArtists - Transfer ofldeas. The so-called Ambras
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się w owym zbiorze studia twarzy,

mimo zróżnicowania pod względem wieku, płci, długości włosów,
itp., nie zdradzają cech, które pozwalałaby widzieć w nich portrety indywidualnych osób72. Nawet

jeżeli autor wzornika w Ambras
potrafił wykonać portret z natury, to najwyraźniej nie uznawał za
konieczne manifestować tej umie-

jętności. Zasadnicza różnica mię-

dzy fizjonomiami wyobrażonymi w zbiorze w Ambras a twarzą
Gian Galeazza w Luwrze polega
jednak nie tylko na rozróżnieniu

typ-zindywidualizowany portret. Warto również zwrócić uwagę, iż przypisywany
Gentilemu da Fabriano rysunek nie nosi żadnych cech, które pozwalałyby traktować go jako studium przeznaczone do prezentacji. Precyzją obserwacji cechuje się
tylko głowa modela, z jej zindywidualizowaną twarzą i charakterystyczną fryzurą.
Tułów i ramiona zamknięte jedynie zarysem charakterystycznego ornamentu odnoszącego się do dewizy Gian Galeazza73 są dalekie od wykończenia, co oznacza,

iż autor nie odczuwał potrzeby dokładnego oddawania każdego detalu. Rysunek

w Luwrze należy traktować jako typowe studium wykonane na własne potrzeby
artysty. Podobnie jak studia zwierząt w Taccuino Giovannina de Grassiego, realistyczny portret Gian Galeazza stanowił przede wszystkim dobro malarza, który
według własnej woli decydował, kiedy i jak go użyć, aby zamanifestować potencjał

11. Anonimowy malarz
czeski (?), tzw. Ambraser Musterbuch, ok. 1400, Wiedeń,
Kunsthistorisches Museum,
Kunstkammer, nr inw. 5003,
5004. Wg Karl IV. Kaiser
von Gottes Gnaden. Kunst

und Reprasentation des
Hauses Luxemburg 13W-T437,
kat. wyst., red. J. Fajt,
Munchen-Berlin 2006, s. 535

swojej fantasia.

O tym, że umiejętność portretowania była pożądana na dworze Viscontich,
świadczy również niezachowana podobizna Giovanniego Marii Viscontiego, którą
miał wykonać Michelino da Besozzo - „pictore excellentissimo inter omnes pictores mundi”74. Z uwagi na brak bliższych informacji dotyczących tego portretu
można tylko podejrzewać, że swoją formą nawiązywał on do wzorców frankoModel Book and the Question of „Influence” in Central European Art around 1400, w: Art and
Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives, red. M. Ciglenećki, P. Vidmar, Maribor
2012, s. 275-276.

72 Pod tym względem „Ambraser Musterbuch” odzwierciedla charakterystyczne dla artystów
tworzących ok. r. 1400 dążenie do typologizacji postaci, zob. R.W. Scheller, Exemplum, s. 68.
73 Oprócz wspomnianych już portretów Gian Galeazza w Offiziolo Visconti, podobna „chmurzasta”

bordiura pojawia się m.in. w przypisywanym Gentilemu da Fabriano obrazie NMP z Dzieciątkiem, św. Klarą i św. Franciszkiem (Pawia, Pinacoteca Malaspina) pochodzącym być może
z klasztoru Santa Chiara la Reale w Pawii, blisko związanego z patronatem Viscontich, wizerunku
Boga Ojca w Libretto degli Anacoretti (Rzym, Gabinetto Nazionale delle Stampe, ms. 2727-3756,
f. 2859v) łączonym z Michelinem da Besozzo oraz na medalionie en ronde bossę ukazującym
Świętą Trójcę (Waszyngton, National Gallery of Art), zob.: Arte in Lombardia tra Gotico e Ri-

nascimento, s. 226-229, nr 63 (autor noty G.A. Ottolenghi); P. Venturelli, Esmaillee d lafaęon
de Milan. Smalti nel Ducato di Milano da Bernabó Visconti a Ludovico il Moro, Venezia 2008,
s. 55-59; Oro dai Visconti agli Sforza, s. 112-114, nr 4 (autor noty P. Venturelli).

74 „Un Ritratto di Giovanni Maria Visconti, eseguito da Michelino e posseduto da Filippo Maria
Visconti e citato da Pier Candido Decembrio che ricorda la fama da cui Michelino fu circondato
in vita” (L.C. Arano, Michelino da Besozzo, s. 91).
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-burgundzkich - a zatem ukazywał głowę i ramiona Viscon-

□

tiego, najprawdopodobniej
z profilu, akcentując zarazem
detale bogatego stroju75. War-

to w tym miejscu przypomnieć

także niezachowany portret
przedstawiający pełną postać

Gian Galeazza Viscontiego
prezentującego model medio-

lańskiej katedry, wykonany
prawdopodobnie w roku 1412,

również na życzenie Filippo
Marii Viscontiego76. Fakt, że
pierwszy znany obecnie lombardzki autonomiczny portret
12. Michelino da Besozzo (?), Gepard, rysunek
tuszem na pergaminie,
Paryż, Luwr, nr inw. 2424.
Wg B. Degenhart,
A. Schmitt, Pisanello und
Bono da Ferrara, Munchen

łączy się z właśnie z Michelinem potwierdza prestiż, jakim cieszył się ten artysta,
o którym skądinąd wiadomo, że był mistrzem w kopiowaniu natury. Współczesny
mu Uberto Decembrio pisał, że sztukę Michelina„do tego stopnia uformowała na-

1995, s. 34

którym w odniesieniu do Giotta posłużył się później Ghiberti78, w przypadku
Michelina może odzwierciedlać pewne fakty. Zmarły w roku 1427 Decembrio
był istotnie znacznie starszy od Michelina, a szeroki zakres chronologiczny dzieł

tura, że zanim nauczył się mówić, ptaki i drobne zwierzęta rysował tak dokładnie,
że sławili jego dzieła doświadczeni artyści”77. Ów dobrze znany topos literacki,

75 Takie podejrzenie usprawiedliwia forma zachowanych portretów pochodzących ze zbliżonego
okresu, np. Portret damy (Waszyngton, National Gallery of Art), datowany na r. ok. 1400-1405,
niegdyś przypisywany Pisanellowi, obecnie uznawany za dzieło powstałe w środowisku franko-niderlandzkim, zob. Renaissance Faces. Van Eyck to Titian, kat. wyst., red. L. Campbell, M. Falomir et al., London 2008, s. 84, nr 1 (autor noty L. Cambell; tam też stan badań); portrety
Pisanella, np. Margerity Gonzagi (Paryż, Luwr, ok. 1438-1440) i szkice głowy Zygmunta Luksemburskiego (Paryż, Luwr, 1433), zob. L. Syson, D. Gordon, Pisanello. Painter to the Renaissance

Court, London 2001, s. 101-108; a także wspominany już Portret mężczyzny autorstwa Michela
Giambona w Museo del Palazzo Rosso w Genui.

76 Prawdopodobnie sygnowany przez Stefano da Pandino portret stanowił skrzydło poliptyku,
który jeszcze w r. 1879 znajdował się w kolekcji Cavalierich w Paryżu, zob. E.S. Welch, Art and
Authority, s. 53-54.

77 „Michaelem Papiensem nostri temporis pictorem eximium puerulum novi, quem ad artem illam adeo natura formaverat ut prius loqui inciperet aviculas et minutas animalium formas ita
subtiliter et proprie designabat, ab illius artis periti artifices mirarentur, qualis nunc magister
excreverit opus docet, nullum reor sibi esse consimile” (U. Decembrio, De Republica, Biblioteca
Ambrosiana, cod. B 123, sup., cc. 9por. przyp. 18), por. F. Malaguzzi Valeri, Pittori lombardi
del Quattrocento, Milano 1902, s. 207-208, zob. też: U. Jenni, Der Beginn des Naturstudiums. Eine
Legende vom zeichnenden Hirtenknaben, w: Vor der Macht der Bilder, red. E. Ullmann, Leipzig
1983, s. 129-135; C. Gilbert, Darte del Quattrocento nelle testimonianze coeve, Firenze-Vienna
1988, s. 186; U. Pfisterer, Erste Werke und Autopoiesis. Der Topos kunstlerischer Fruhbegabung im

16. Jahrhundert, w: Visuelle Topoi. Erfindung und tradiertes Wissen in den Kiinsten der italienischen

Renaissance, red. U. Pfisterer, M. Seidel, Munchen-Berlin 2003, s. 266.

78 „Cominció Larte della pictura a sormontare in Etruria in una uilla allato alla citta di Firenze la
quale si chiamaua Vespignano. Nacque uno fanciullo di mirabile ingegno il quale si ritraeua del
naturale una pecora; in su passando Cimabue pictore per la strada a Bologna uide el fanciullo
sedente in terra et disegnaua in su una lastra una pecora. Prese grandissima amiratione del
fanciullo, essendo di si pichola eta farę tanto bene; domandó ueggendo auer Tarte da natura,
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przypisywanych artyście (Michelino był aktywny w Pawii
przynajmniej od r. ok. 1387, po śmierci Giovannina de
Grassiego w r. 1398 był już wiodącym artystą w swo-

im środowisku, zaś ostatnia wzmianka dotycząca

jego osoby pochodzi z r. 1450)79 sugeruje, że
w istocie wcześnie rozpoczął on swoją karierę.

Ponadto, jak wykazała Joanna Woods-Mars-

den, niektóre przypisywane Michełinowi
rysunki zwierząt, takie jak np. ten ukazujący

geparda (Codex Vallardi, Luwr) (ił. 12), są

w istocie portretami martwych zwierząt
rozłożonych na ziemi, co świadczy o dążeniu artysty do jak najdokładniejszego odtworzenia natury80. Należy przy tym zaznaczyć, że

nie jest to martwa natura w prawdziwym tego
słowa znaczeniu. „Martwota” sportretowanego
geparda nie jest w żaden sposób eksponowana, co
oznacza, że artysta zamierzał przede wszystkim pieczo-

łowicie „zanotować” szczegóły dobrze widoczne na nierucho-

mym zwierzęciu, a następnie użyć je w innym kontekście. W istocie, po
raz kolejny można zaobserwować charakterystyczny dla epoki proceder ritrarre del

13. Michelino da Besozzo,
Narodzenie, Mediolan,
Biblioteca Ambrosiana,

naturale, w którym podążanie za dyktatem natury idzie w parze z pracą dokonującą

F. 214 inf. 24. Wg Lombardia

się w pamięci artysty i tym samym eksponowaniem potencjału jego fantasia. W tym

gotica e tardogotica. Arte
e architettura, red. M. Rossi,

kontekście warto też zwrócić uwagę na często podkreślaną predylekcję Michelina do

Milano 2005, s. 27

stosowania rozwiązań charakterystycznych dla malarstwa franko-burgundzkiego81,

a zwłaszcza na pojawiające się w niektórych dziełach tego malarza techniki en
grisaille. Monochromatyczny rysunek Michelina, który przedstawia scenę Narodzenia, znajduje się w mediolańskiej Biblioteca Ambrosiana (F. 214 inf. 24) (il. 13)
i jest datowany na koniec wieku XIV82. W zbliżonym okresie powstały również
przypisywane Michełinowi miniatury Godzinek przechowywanych w Bibliotheque
domandó il fanciullo come egli aueua nome. Rispose et disse: »per nome io son chiamato Giotto: el
mio padre a nome Bondoni et sta in ąuesta casa che e apresso«, disse. Cimabue andó eon Giotto al

padre, aueua bellissima presentia, chiese al padre el fanciullo, el padre era pouerissimo. Concedet-

tegli el fanciullo a Cimabue meno seco Giotto et fu discepolo di Cimabue, tenea la maniera greca,

in ąuella maniera ebbe in Etruria grandissima fama; fecesi Giotto grandę nelfarte della picture”
(L. Ghiberti, I Commentarii, t. 2, s. 35); por. też M. Warnke, Hofkiinstler, s. 53-54.

79 Zob. V. da Gai, Molinari,passim.
80 Zob.: J. Woods-Marsden, Draw the irrational Animals as often as you can from life. Cennino
Cennini, Giovannino de Grassi and Antonio Pisanello, „Studi di Storia delFArte”, 3,1992, s. 67-78;

A. Schmitt, Die Friihzeit Pisanellos, s. 27-29; por. też Gentile da Fabriano and the Other Renais-

sance, s. 84, nr I 12 (autor noty M. Bollati; tam też stan badań).
81 Zob. P. Toesca, La pittura e la miniatura nella Lombardia. Dai piu antichi monumenti alla meta del
Quattrocento, wyd. 2, Torino 1966, s. 192. Ostatnio Ines Villela-Petit {Propositionspour Jean dArbois,
w: La creation artistiąue en France autour de 1400, red. E. Taburet-Delahaye, Paris 2006, s. 315-344)

wysunęła przypuszczenie, że Michelino był uczniem Jeana dArbois, nadwornego malarza Filipa
Śmiałego, który w r. 1389 miał ozdabiać kościół San Piętro in Ciel d’Oro, por. E. Moench, Stef ano da

Verona. La ąuete dune double paternite,„Zeitschrift fur Kunstgeschichte”, 49,1986, z. 2, s. 224-225.

82 Zob. Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, s. 94-95, nr 5 (autor noty L.C. Arano); por.: M.
Dachs, Zur kiinstlerischen Herkunft, s. 58; Lorenzo Monaco. Dalia tradizione giottesca al rinascimento,

kat. wyst., red. A. Tartuferi, U. Parenti, Firenze 2006, s. 230, nr 42 (autor noty F. Pasut; tam też stan

badań).
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Municipale w Awinionie (ms. 111) (il. 14),

m

w których technika en grisaille współistnieje
z detalami w kolorze83. Jak wykazała Michaela

Krieger, we Francji stosowanie wyrafinowanego rozwiązania artystycznego, jakim była
technika en grisaille, należy traktować jako ar-

tystyczną metaforę tego, co w średniowieczu

uchodziło za najdroższe i najbardziej luksusowe, a więc m.in. nieskazitelności śnieżnobiałego materiału, symbolicznych właściwości
metali szlachetnych, a także wizualnej tradycji

rzeźby katedralnej. W ten sposób en grisaille
stanowi swego rodzaju demonstrację kunsztu
artysty, manifestację zdolności malarza do wy-

twarzania iluzji tego, co najcenniejsze84. Jak

przekonuje Perkinson, częste stosowanie tej

techniki stanowiło część „dworskiej strategii”

wielu artystów paryskich, czynnych w drugiej połowie wieku XIV, w tym Jeana Bondola, Andre Beauneveu i Mistrza Biblii Jeana de
Sy, którzy w ten sposób manifestowali swoje
umiejętności i talent85. Zdaje się, że również

we Włoszech posługiwanie się monochromatycznym rysunkiem nabrało około roku
1400 podobnego znaczenia, o czym świadczy
14. Michelino da Besozzo (?), Narodzenie, Godzinki,
Awinion, Bibliotheque
Municipale, ms. m. WgA/te
in Lombardia tra Gotico
e Rinascimento, kat. wyst.,
red. M. Boskovits,
Milano 1988

zarówno wielokrotnie cytowany traktat Cenniniego, jak i popularność malarskiej
techniki chiaroscuro. Jak zauważyła Katharina Christa Schuppel, właśnie uznanie
rysunku za główne medium, poprzez które wyraża się inwencja artysty, stoi u podstaw monochromatycznych kompozycji Lorenza Monaco i Fra Angelica (il. 15)86.

Charakterystyczny styl Michelina da Besozzo należy wobec powyższych uwag
traktować nie tylko jako rezultat przyswojenia sobie przez malarza aktualnych
trendów dworskiej sztuki oddziałujących z północy, lecz także jako efekt zamierzonych działań, podjętych przez artystę w celu oczarowania zleceniodawców maestrią

swojego rysunku i potencjałem inwencji.
83 Zob.: A. Cadei, Studi di miniatura lombardu. Giorannino de Grassi, Belbello da Pavia, Roma 1984,
s. 123; L. Castelfranchi Vegas, Ilpercorso della miniatura lombarda nelLultimo ąuarto del Trecento,

w: La pittura in Lombardia. II Trecento, Milano 1993, s. 316-318; G. Algeri, II „De consolatione
philosophiae” della Malatestiana e la miniatura a Pavia allafine del Trecento, w: Libraria domini.
I manoscritti della Biblioteca Malatestiana, red. R Lollini, R Lucchi, Bologna 1995, s. 332-335,
datują rękopis na lata dziewięćdziesiąte w. XIV. Z kolei datowanie na przełom XIV i XV stulecia zob.: Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, s. 69-99, nr 6 (autor noty L.C. Arano);
M. Dachs, Zur kunstlerischen Herkunft, s. 56-63; M. Boskovits, Le milieu du jeune Pisanello.
Quelques problemes dattribution, w: Pisanello. Actes du colloąue organise au Musee du Louvre
par le Service culturel les 26, 27 et 28 juin 1996, red. D. Cordellier, B. Py, Paris 1998, s. 98.

84 Zob. M. Krieger, Grisaille ais Metapher. Zum Entstehung der Peinture en Camaieu im frilhen
14. Jahrhundert, Wien 1995, s. 157-158.

85 Zob.: ibidem, s. 157-158; S. Perkinson, The Likeness ofthe King, s. 211, 216-218, 224-225.

86 Zob. K.Ch. Schuppel, I. Briickle, Zur Asthetik des Monochromen urn 1400. Zwei Zeichnungen Lorenzo Monacos aus der Sammlung des Berliner Kupferstichkabinetts, w: „Fantasie und
Handwerk”, s. 216-221; por. W.-D. Lóhr, „Disegnia sechondo che huoi”, s. 185-190.
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Na zakończenie raz jeszcze chciałbym
odnieść się do Vasariego, który w rozdziale
siódmym swoich Żywotów, zatytułowanym
De Scultura, pisze: „E necessario adunąue che

ella [scultura - M.G.] abbia corrispondenza
e che ugualmente ci sia per tutto attitudine,
disegno, unione, grazia e diligenza, le quali
cose tutte insieme dimostrino Fingegno et
ił valore delFartefice”87. Dobre dzieło sztuki

musi być, według Yasariego, nie tylko odpowiednio zakomponowane, mieć dobre
proporcje i cieszyć oko swoim wdziękiem.
Poprzez dzieło sztuki wyraża się także potencjał ingegno jego twórcy. Żywoty Vasariego

powstały z potrzeby wyartykułowania niezależności profesji artysty, o którego statusie społecznym powinny przesądzać talent
i doskonałe umiejętności88. W swojej istocie

motywacja Vasariego nie różniła się zbytnio
od motywacji Cenniniego, który ze względu
na skomplikowany charakter pracy artysty,
angażującej zarówno hoperazione di mano,

jak i fantasia domagał się uhonorowania
sztuki na równi z poezją89. Istotnie, narodziny portretu są ściśle związane z narodzinami
nowożytnego malarstwa, z narodzinami sztuki stanowiącej wartość samą w sobie,

z narodzinami tego, co Hans Belting określił „prywatyzacją sztuki”90. Prezentu-

jący punkt widzenia artysty traktat Cenniniego jednak jeszcze ściślej pokazuje
okoliczności pojawienia się autonomicznego portretu. Na uwagę w tym miejscu
zasługuje to, że niemal od samego początku portret stanowił swego rodzaju
obiekt manipulacji, cenny instrument, za pomocą którego artysta manifestował
swoje umiejętności w zapamiętywaniu i przekształcaniu natury, narzędzie pozwalające artyście „trovare cose non vedute, chacciandosi sotto ombra di naturali,
e fermarle eon la mano, dando a dimostrare quello che nonne sia”91.

15. Lorenzo Monaco, Trzej
Królowie, Staatliche Museen
zu Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 609. Wg »Fantasie
und Handwerk« Cennino
Cennini und die Tradition der
Toskanischen Malerei von
Giotto bis Lorenzo Monaco,
kat. wyst., red. W.-L. Lóhr,
S. Weppelmann, Berlin
2008, s. 203

SUM MARY The present paper investigates the beginnings of portraiture as an indepen-

dent genre of art. Contrary to the Vasarian tradition, which associates the beginnings of
portraiture with the birth of maniera moderna in Tuscany, the present author focuses his
87 G. Vasari, Le Vite, s. 32.

88 Zob. P.L. Rubin, Giorgio Vasari, s. 411-412.

89 Zob. wyżej, por. ibidem, s. 235.

90 H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2010,
s. 481-486.

91 C. Cennini, II libro delTarte, cap. 1, s. 62. Na temat „manipulacji” portretem w okresie renesan-

su zob. J. Woods-Marsden, „Ritratto al Naturale”. Questions of Realism and Idealism in Early
Renaissance Portraits, „Art Journal”, 46, 1987, nr 3 (Portraits. The Limitations of Likeness),
s. 209-216.
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particular attention on two important centres of court art and culture, namely those of
Pavia and Milan, which throve for the most part thanks to the patronage of the Visconti
family. Thus the importance of Lombardy has been emphasised, as a place that had played

a significant role in the birth of portraiture in Italy at the turn of he fifteenth century.
Written accounts found, among others, in the works of north-Italian humanists and art

collectors (e.g. Bartolomeo Fazio and Marcantonio Michiel) directly or indirectly testify
to the crucial role played by the artists associated with the court of the Viscontis in the
dissemination of the new art genre, that is, of portraiture. In this regard, the names of three

artists: Giovannino de Grassi, Gentile da Fabriano and Michelino da Besozzo come to the

fore, as of painters who enjoyed famę both in their lifetime and posthumously.
Particular attention has been focused, however, on a text that originated outside the
main humanist discourse, namely, on Cennino Cenninis treatise II Libro delTArte. It was
written around 1400 by a Tuscan painter who, nonetheless, was well acąuainted with the

reality of north-Italian courtly circles. The author of the treatise underscored that avere

fantasia e hoperazione di mano’ were two ąualities indispensable for practising the art
of painting. The term fantasia seems to have here a similar meaning to that of the Latin
ingenium (mentioned, for example, by Theophilus Presbyter) or the Italian ingegno (which
later occurred in the works of Vasari). Fantasia appears to be the artists main asset which

allows him to bring together the things observed in naturę according to his own liking.
What is, however, equally important is the fact that nonę of the transformations done by
means of the fantasia would have been possible without a preceding observation of naturę.

It is in this very context that the word ritrarre, used by Cennini, should be interpreted. For
Cennini this word meant not that much a simple copying of a thing perceived, but, rather,

a process taking place in the artists memory. A painter who follows the ‘triumphal gate of
naturę does not act automatically, but uses his intellect: first he assimilates, or, to put it in

other words, memorises, a given thing, and only later does he re-create it on paper.

Finally, the author goes on to demonstrate, on the basis of the analyses of selected

works of art and written tradition, that the success of Giovannino de Grassi, Gentile da

Fabriano and Michelino da Besozzo in the courtly circles of Pavia and Milan, and later
also in other parts of Italy, was due to a large degree to their skills in exhibiting the qual-

ity that Cennini had called fantasia, and to their ability to produce portraits, that is to

immortalise in the visual medium things observed in naturę. •
Translated by Joanna Wolańska

122

ARTYKUŁY

Mateusz Grzęda

