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MAŁGORZATA ŁAZICKA
GABINET RYCIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE

TAŃCE CHŁOPSKIE W TWÓRCZOŚCI GRAFICZNEJ SEBALDA BEHAMA 
W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM, SPOŁECZNYM I KULTUROWYM

Twórczość graficzna Sebalda Behama (Norymberga 1500–1550 Frankfurt nad Menem) wcześnie stała 
się przedmiotem badań historyków sztuki i jest już stosunkowo dobrze poznana1. W licznych opracowa-
niach poświęconych artyście wciąż podawane są tradycyjnie przyjęte dwa imiona, Hans Sebald, obecnie, 
za współczesnymi artyście dokumentami, częściej używa się tylko imienia Sebald, imię Hans pojawiło się 
dopiero w siedemnastowiecznej literaturze2. To niepotwierdzone źródłowo imię zostało dodane na podstawie 
monogramu artysty: HSP lub HSB, odpowiadającego słowom S[ebald] Peham / Beham. Zgodnie z jedynym 
dotychczasowym wyjaśnieniem występująca w monogramie litera H miałaby pochodzić od drugiej sylaby 
nazwiska3. Zmiana litery P na B w monogramie była związana z przeniesieniem się Sebalda w 1531 r. 
do Frankfurtu nad Menem. Od tego czasu artysta sygnował swoje prace wyłącznie skrótem HSB4.

Sebald Beham, podobnie jak jego brat Barthel (Norymberga 1502–1540 Włochy) i Georg Pencz 
(? ok. 1500–1550 Lipsk lub Wrocław), należy do artystów niemieckich działających w 1. połowie XVI w.  

1 Wybrane najwcześniejsze opracowania obcojęzyczne: W.J. L o f t i e, Catalogue of the Prints and Etchings of Hans Sebald 
Beham, Painter of Nuremberg, Citizen of Frankfort, 1500–1550, London 1877; E. A u m ü l l e r, Barthelemy et Hans Sebald Beham, 
München 1881; G.K.W. S e i b t, Hans Sebald Beham: Maler und Kupferstecher (geboren 1500 zu Nürnberg, gestorben 1550 zu Frankfurt 
am Main) und seine Zeit, [w:] i d e m, Studien zur Kunst- und Culturgeschichte, Frankfurt am Main 1882, s. 1–45; G. P a u l i, Hans 
Sebald Beham. Ein kritisches Verzeichnis seiner Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte, Strassburg 1901 [dalej cyt.: P a u l i 1901] 
oraz i d e m, Hans Sebald Beham. Nachträge zu dem kritischen Verzeichnis seiner Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte, Strassburg 
1911.

W polskiej literaturze przedmiotu odnotować można jedynie ogólne wzmianki na temat życia i twórczości artysty: M. B ó b r, 
K. K r u ż e l, Katalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: szkoła niemiecka XV i XVI w., red. M. Macharska, Wrocław 
1987, s. 29; B. S t e i n b o r n, A. Z i e m b a, Malarstwo niemieckie do 1600 roku: katalog zbiorów / Deutsche Malerei bis 1600: Bestand-
katalog, Muzeum Narodowe w Warszawie / Nationalmuseum Warschau, Warszawa 2000, s. 339; K. Z a b u s k a, Zbiory Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku. Kolekcja Jacoba Kabruna: ryciny szkoły niemieckiej od końca XV do początku XIX wieku, red. M. Danielewicz, 
IV.1, t. 1, cz. 1, Gdańsk 2009, s. 60. Kilka rycin Sebalda Behama zaprezentowano na wystawie „Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer 
i szkoła niemiecka XV–XVI wieku” i opracowano w katalogu, zob. Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV–XVI 
wieku, red. B. D y g d a ł a-K ł o s i ń s k a, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, s. 155–158. 
Analizę jednej z rycin Behama w kontekście motywu śmierci i dziewczyny zaproponował ostatnio W. S z y m a ń s k i, Śmierć i dziewczyna 
i żona Putyfara. Ryciny Hansa Sebalda Behama, „Modus. Prace z historii sztuki”, XII–XIII, 2013, s. 135–146.

2 J. v a n  S a n d r a r t, Teutsche Akademie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey- Künste (1675–1679), hrsg. A.R. Peltzer, München 
1925, s. 77–78.

3 A.G. S t e w a r t, Before Bruegel. Sebald Beham and the Origins of Peasant Festival Imagery, Bodmin 2008, s. 18. Na temat 
imienia Hans również The World in Miniature. Engravings by the German Little Masters 1500–1550. Katalog wystawy, Lawrence, Kansas, 
Spencer Museum of University of Kansas, Sept. 4 – Oct. 23, 1988; New Haven, Yale University, Art Gallery 20.11.1988 – 8.1.1989, 
Minneapolis, Institute of Arts 4.2. – 26.3.1989, red. S.H. Goddard, Kansas 1988, s. 65, kat. 6, s. 223 [dalej cyt.: Lawrence 1988].

4 Wynikało to z dwóch różnych sposobów wymawiania nazwiska w Norymberdze i Frankfurcie. Zgodnie z frankońską wymową 
„b” wymawiano jako „p”; S t e w a r t, Sebald Beham, [w:] The Dictionary…, s. 505.
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określanych mianem Kleinmesiter (ang. Little Masters, franc. Petits Maîtres)5. Nazwy tej używa się rów-
nież w stosunku do Albrechta Altdorfera (Regensburg 1480–1538 Regensburg), Henricha Aldegrevera 
(Paderborn 1502–ok. 1555 Soest), Hansa Brosamera (Fulda ok. 1490–1552 Erfurt), Jacoba Bincka (Kolonia 
1494/1500–po 1569 Królewiec) oraz anonimowego Mistrza IB, związanego prawdopodobnie z Norymber-
gą6. Mali mistrzowie nie stanowili zwartej grupy ani nie należeli do określonej szkoły. Uznani za kon-
tynuatorów twórczości graficznej Albrechta Dürera, rozpoczęli działalność w okresie zbiegającym się ze 
śmiercią mistrza. Określnie Kleinmeister często utożsamiano z niższym statusem samych artystów i gorszą 
jakością ich dzieł odnosiło się ono jednak przede wszystkim do niewielkiego rozmiaru wykonywanych 
przez nich rycin7. Przedstawiały one mikro- i makrokosmos, ukazując świat w miniaturze, prezentowały 
świat nowych, świeckich tematów, jednocześnie interpretując tradycyjne motywy w niekonwencjonalny 
sposób.

Niepotwierdzoną archiwalnie datę urodzenia Sebalda Behama w Norymberdze przyjmuje się na rok 
1500 na podstawie wykonanego przez Matthesa Gebela w 1540 r. medalionu8, przedstawiającego na awer-
sie portret Behama w wieku lat czterdziestu, na rewersie zaś jego monogram, HSB, otoczony wieńcem 
laurowym. Ze względu na brak dokumentów niewyjaśniona pozostaje kwestia edukacji Behama. Kształcił 
się prawdopodobnie w pracowni Dürera w latach 1515–1520, jednak jak dotąd badacze nie potwierdzili 
obecności żadnego z braci Behamów w tym warsztacie9. Mimo to, wpływ twórczości Dürera widoczny 
jest zarówno w tematyce, jak i w stylistyce prac Sebalda. Kopiując kompozycje mistrza, zarówno w tech-
nice drzeworytniczej, jak i miedziorytniczej, nierzadko je przerabiał i interpretował na nowo. O tym, że 
mógł pobierać nauki u Dürera, świadczy sposób modelunku postaci i technika10 jego najwcześniejszych 
prac rysunkowych i graficznych11. Jako przykład może posłużyć studium głów ze zbiorów w Brunszwi-
ku czy pierwszy miedzioryt z wizerunkiem młodej kobiety, opatrzony monogramem HSB i datą 151812. 
Przechylenie głowy i skierowanie wzroku kobiety bezsprzecznie przywołuje na myśl prace mistrza, ale 

 5 Określnia Kleine meister po raz pierwszy użył Sandrart w 1675 r.; S a n d r a r t, op. cit., s. 318. Na temat nazwy M. K n a u e r, 
Kupferstiche der deutschen Kleinmeister. Zur Erforschung eines Bildmediums in einer Epoche kulturellen Umbruchs, [w]: Die gottlo-
sen Maler von Nürnberg. Konvention und Subversion in der Druckgrafik der Beham-Brüder. Katalog wystawy, Albrecht–Dürer–Haus, 
Nürnberg, 31. März 2011 – 3. Juli 2011, Nürnberg 2011, s. 9 [dalej cyt.: Nürnberg 2011].

 6 Ryciny sygnowane IB łączono z Jacobem Binckiem, Sebaldem Behamem, Georgiem Penczem lub jeszcze innym, anonimowym 
artystą; M. F r i e d l ä n d e r, Georg Pentz, Jörg Bentz, der Meister „JB.”, „Repertorium für Kunstwissenschaft”, 20, 1987, s. 130–132; 
E. Wa l d m a n n, Die Nürnberger Kleinmeister, Leipzig 1910, s. 102–109; S a n d r a r t, op. cit., s. 78–80. Nazwa Kleinmeister bywa 
stosowana również w odniesieniu do innych artystów którzy wykonywali niewielkie ryciny, takich jak: Melchior Lorch, Johann Ladenspel-
der, Mistrz H.L.; D. L a n d a u, P.W. P a r s h a l l, The Renaissance Print 1470–1550, New Haven–London 1994, s. 332, 356. Najnowsza 
monografia dotycząca małych mistrzów: M. K n a u e r, Dürers unfolgsame Erben: Bildstrategien in den Kupferstichen der deutschen 
Kleinmeister, Petersberg 2013.

 7 Wymiary rycin wynoszą średnio ok. 117 x 75 mm. Na temat genezy miniaturowych rycin H. M a y o r, Prints and People, 
New York 1980, s. 315–318. Lawrence 1988, s. 14–15, s. 55, kat. 1.

 8 Matthes Gebel, model kamienny medalionu, 1540, Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin; reprodukowany m.in. w: 
A.G. S t e w a r t, Sebald Beham: Entrepreneur, Printmaker, Painter, „Journal of Historians od Netherlandish Art”, vol. 4:2, 2012, il. 11 
(czasopismo on-line). Na podstawie medalionów przedstawiających Sebalda Behama i jego żonę Wenceslaus Hollar wykonał akwafortę; 
S. T u r n e r, The new Hollstein. German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400–1700. Wenceslaus Hollar, hrsg. G. Bartrum, t. III, 
987, Ouderkerk aan den Ijssel 2010.

 9 Lawrence 1988, s. 222.
10 Charakterystyczna kreska, wyeksponowana muskulatura i znane z rycin Dürera załamanie draperii.
11 Początek twórczości Behama przypada na 1519 r., jednak kilka prac datowanych jest na lata wcześniejsze, np. drzeworyt 

Pożądanie z serii Dziesięciorga przykazań, 1512; F.W.H. H o l l s t e i n, German Engravings, Etchings and Woodcuts: ca. 1400–1700. 
Hans Sebald Beham, t. III, Amsterdam 1954 [dalej cyt.: H.], s. 246; S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 17. Bezpośrednia inspiracja Behama 
pracami Dürera trwała do ok. 1525 r.

12 Studia ośmiu głów, 1518, rysunek piórem i czarnym tuszem na gruntowanym czerwonym papierze, 99 x 124 mm, Herzog 
Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kupferstichkabinett; Portret młodej kobiety, 1518, miedzioryt, 37 x 27 mm, Josefowitz Collec-
tion, Lozanna, Szwajcaria (Pauli 1901, 207; The Illustrated Bartsch. Early German Masters. Barthel Beham, Hans Sebald Beham, hrsg. 
R.A. Koch, t. 15 (t. 8, cz. 2), New York 1978 [dalej cyt.: B.], s. 204; H. s. 119. Na temat edukacji Behama i powiązań stylistycznych 
z Dürerem: M. H e f f e l s, Meister um Dürer: Nürnberger Holzschnitte aus der Zeit um 1500–1540, Ramerding 1981, s. 5; Ch. Vo g t, 
Das druckgraphische Bild nach Vorlagen Albrecht Dürers (1471–1528). Zum Phänomen der graphischen Kopie (Reproduktion) zu Leb-
zeiten Dürers nördlich der Alpen, München 2008, s. 302; S t e w a r t , Before Bruegel..., s. 17–24; e a d e m, Sebald Beham, [w:] Nürnberg 
2011, s. 13.
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także kompozycję Głowa mężczyzny Albrechta Altdorfera13, którego oeuvre również odegrało dużą rolę 
w kształtowaniu wczesnych prac Behama14. 

 Ważnym źródłem inspiracji braci Behamów, podobnie jak innych małych mistrzów, była grafika 
włoska15. Nawiązania do niej są obecne zarówno w zakresie stylistyki, kompozycji, jak i przejmowanych 
motywów16. W ich rycinach widać znajomość renesansowych form i klasycznej, południowej kompozy-
cji obrazowej. Interpretowali sztukę antyczną i włoską w sposób zależny od twórczości Dürera17. Jako 
pokolenie czerpiące bezpośrednio z dorobku wielkiego twórcy, czynili tematem swoich dzieł akty, alegorie 
i storie. Do ulubionych motywów zaczerpniętych z grafiki włoskiej należały putta i sceny walk w formie 
fryzu. Norymberscy artyści przyswoili sobie pochodzące z południa styl i motywy z większą biegłością 
i śmiałością niż Dürer. Tworzyli dzieła mniej italianizujące, osadzone w północnej tradycji, a jednocześnie 
bardziej renesansowe18.

Poza wspomnianymi wzorcami dużą rolę w kształtowaniu twórczości Behama odegrał jego brat Barthel 
(1502–1540), który miał być jego pierwszym nauczycielem19. W początkowym okresie swojej twórczości 
Sebald nie kopiował bezpośrednio prac Barthela, lecz zapożyczał i przerabiał motywy znane z jego rycin20. 
Jednak po śmierci brata wielokrotnie powtarzał całe kompozycje, a nawet przerabiał płyty, dodając swój 
monogram21. 

Mimo skąpych informacji na temat życia i twórczości Sebalda można wyodrębnić dwa okresy jego 
działalności22. Pierwszy obejmuje lata 20., kiedy artysta związany był głównie z Norymbergą, gdzie 
został czeladnikiem malarskim (1521 r.), zdobył tytuł mistrza i otworzył własny warsztat (1525 r.), drugi 
przypada na lata ok. 1530–1550, gdy mieszkał i pracował we Frankfurcie nad Menem.

Dla większości badaczy najważniejszym wydarzeniem i jednocześnie punktem zwrotnym w życiu 
i karierze artystycznej Behama był proces sądowy w styczniu 1525 r. Wówczas to Sebald, wraz ze swoim 
bratem Barthelem i Georgiem Penczem, został wezwany przez radę miejską Norymbergi z powodu swo-
ich radykalnych poglądów dotyczących religii i lokalnej władzy23. Zaprzeczenie znaczenia tradycyjnej 
Eucharystii, sakramentu chrztu oraz krytyka kaznodziejstwa i zanegowanie istnienia autorytetów, zarówno 
w życiu religijnym, jak i społecznym, stały się wystarczającą podstawą do wygnania artystów z miasta 

13 Sygnowana 1507; H. s. 81; B. 62. F. W i n z i g e r, Albrecht Altdorfer. Graphik. Holzschnitte, Kupferstiche, Radierungen, 
München 1963, s. 40.

14 Ze względu na liczne podobieństwa prace obu braci nierzadko przypisywano Altdorferowi, np. miedzioryt Chrystus i Maria 
S. Behama z 1519 (P. 28α); S.H. G o d d a r d, The Origin, Use and Heritage of the Small Engraving in Renaissance Germany, [w:] 
Lawrence 1988, s. 14.

15 Związki te podkreślał już S a n d r a r t, op. cit., s. 77–78, 80, 270, 318, 337. Doskonałym wzorem, współczesnym małym 
mistrzom, była twórczość Marcantonio Raimondiego. . Na początku swej działalności artystycznej Sebald traktował prace Włocha jako 
źródło inspiracji, a w ostatniej dekadzie swego życia bezpośrednio je kopiował. Zapożyczenia pochodziły również m.in. z dzieł Zoan 
Andrei czy traktatu Witruwiusza (Pauli 1901, 249, 250, 251, 256); B. K e l l e r, „Weltdtliche historien außm Livio, Ovidio, etc.” Georg 
Pencz, die Antike und Italien, [w:] Nürnberg 2011, s. 139–160; R. S t i a s s n y, Kleinmeister und die italienische Kunst III. Barthel und 
Hans Sebald Beham, „Die Graphischen Künste. Chronik für vervielfältigende Künste”, 3, 1890, z. 7, s. 50–52; A. O b e r h e i d e, Der 
Einfluss Marcantonio Raimondis auf die nordische Kunst des 16. Jahrhunderts, Hamburg 1933; P. E m i s o n, The Little Masters, Italy, 
and Rome, [w:] Lawrence 1988, s. 31.

s. 30–39.
16 Chociażby wprowadzenie przez Behamów większej liczby aktów męskich.
17 H e f f e l s, op. cit., s. 17; Vogt, op. cit., s. 302.
18 Emison, op. cit., s. 31.
19 S a n d r a r t, op. cit., s. 77–78. Powtarzając po Sandrarcie, Johann Doppelmayr, również uznał Barthela za pierwszego nauczy-–78. Powtarzając po Sandrarcie, Johann Doppelmayr, również uznał Barthela za pierwszego nauczy-78. Powtarzając po Sandrarcie, Johann Doppelmayr, również uznał Barthela za pierwszego nauczy-

ciela Sebalda, jako kolejnego zaś wymienił Dürera; J.G. D o p p e l m a y r, Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis 
und Künstlern, Nürnberg 1730, s. 196.

20 P a u l i 1901, 227, 239, 254, 255; B. 223, 234, 245, 246; H. s. 134, 141, 154.
21 P a u l i 1901, 70, 152; B. 215, 151; H. s. 45, 92.
22 Na temat życia i twórczości S. Behama także: A. R o s e n b e r g, Sebald und Barthel Beham – zwei Maler der deutschen 

Renaissance, Leipzig 1875; P a u l i 1901; A. B a u c h, Der Aufenthalt des Malers Sebald Beham während der Jahre 1525–1535, „Reper-
torium für Kunstwissenschaft”, 20, 1897, s. 194–205; H e f f e l s, op. cit.; H. Z s c h e l l e t z s c h k y, Die „drei gottlosen Maler” von 
Nürnberg. Sebald Beham, Barthel Beham und Georg Pencz. Historische Grundlagen und ikonologische Probleme ihrer Graphik zu 
Reformations- und Bauernkriegszeit, Leipzig 1975; Nuremberg. A Renaissance City, 1500–1618. Katalog wystawy, ed. J. Chipps 
Smith, University of Texas, Austin 1983 [dalej cyt.: Austin 1983]; Lawrence 1988; A.G. S t e w a r t , Sebald Beham, [w:] The Dictionary 
of Art, ed. J. Turner, t. 3, London 1996, s. 505; e a d e m, Before Bruegel…, s. 15–34; e a d e m, Sebald Beham, [w]: Nürnberg 2011, 
s. 13–19.

23 O rozprawie w świetle najnowszych ustaleń: G. Schwerhoff, Wie gottlos waren die „gottlosen Maler”? Zur Rekonstruktion 
des Nürnberger Verfahrens von 1525 und seiner Hintergründe, [w]: Nürnberg 2011, s. 33–48.
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podlegającego władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karolowi V. Rytownicy wielokrotnie zwracali się 
do władz miejskich z prośbą o możliwość powrotu. Zgodę uzyskali w listopadzie 1525 r., jednak już rok 
później bracia Behamowie zostali ponownie wezwani przez radę w celu wyjaśnienia swoich, odmiennych 
od powszechnie przyjętych, poglądów religijnych24.

 Zachowana dokładna (co było rzadkością w tych czasach) dokumentacja przebiegu procesu stała się 
punktem wyjścia dla wielu historyków sztuki, przede wszystkim dla przedstawicieli marksistowskiej myśli 
o sztuce25. Behamom i Penczowi nadano miano trzech bezbożnych malarzy (die drei gottlosen Maler)26, 
a ich prace graficzne interpretowano głównie przez pryzmat wspólnego wątku biograficznego. Oskarżenie, 
które miało zaważyć na dalszych losach artystów, doskonale wpisywało się w kategorię progresywizmu 
marksistowskiego, kategorię postępu, zgodnie z którą każdy wytwórca był wyrazem sytuacji społeczno-po-
litycznej. Główny nacisk kładziono na buntowniczy, czy wręcz rewolucyjny charakter, zarówno poglądów, 
jak i twórczości artystów. Podnoszono ich rzekome utożsamianie się z ruchem chłopskim i wspieranie 
plebejskich postulatów, sprzeciw wobec zastanej formy religijności oraz dokonanie przełomu w niemieckiej 
grafice poprzez wprowadzenie italianizujących form. Zgodnie z taką koncepcją prace graficzne „bezboż-
nych malarzy” miały przyczynić się do powstania i sukcesu mieszczańskiej rewolucji.

Po powrocie z wygnania Sebald Beham pracował w Norymberdze do momentu, kiedy po raz kolej-
ny naraził się władzom. 22 lipca 1528 r. rada miejska zabroniła wydawcy, określonemu jako Iheronimus 
formschneidern, a więc prawdopodobnie drzeworytnikowi Hieronymusowi Andreae, drukowania traktatu 
Behama o proporcjach koni, dopóki nie zostanie opublikowana praca Dürera na ten sam temat27. Kiero-
wane w stronę Behama podejrzenia o plagiat czy raczej kradzież niepublikowanego jeszcze dzieła mistrza, 
zmusiły go do powtórnego opuszczenia Norymbergi. W mieście pojawił się ponownie w grudniu, jednak 
od tego czasu zdecydowanie ograniczył swoje wizyty w rodzinnych stronach28. 

Około 1530 r. cesarz Karol V wezwał Sebalda do Monachium, aby wykonał drzeworyt upamiętniający 
uroczysty wjazd monarchy do tego miasta29. Z kolei elektor i arcybiskup Moguncji, Albrecht Hohenzollern, 
powierzył mu wykonanie ilustracji do modlitewnika30, a trzy lata później realizację malarskiej dekoracji blatu 
stołu z biblijnymi scenami z historii Dawida. Na tej jedynej zachowanej kompozycji malarskiej Sebalda 
przedstawiony jest zarówno kardynał, jak i sam artysta31. Istniejące do dziś rysunki przygotowawcze do 
każdej z czterech części blatu świadczą o typowym dla renesansowego artysty zainteresowaniu Behama 
architekturą i perspektywą, które nie przejawia się tak wyraźnie w jego twórczości graficznej32.

Od ok. 1531 r., kiedy artysta zamieszkał we Frankfurcie nad Menem, rozwijał stopniowo współpracę 
z tamtejszym wydawcą, Christianem Egenolphem, dla którego wykonał liczne ilustracje drzeworytnicze33.

24 Lawrence 1988, s. 221.
25 Tendencja do interpretowania twórczości trzech artystów zgodnie z określoną ideologią przejawiała się szczególnie wśród 

badaczy Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1960–1990. Autorzy reprezentujący nurt społecznej historii sztuki, bazującej 
na teorii marksistowskiej, skupiali się na badaniu związków sztuki z gospodarką, klasami społecznymi i kulturą; R. i G. R a d b r u c h, 
Der deutsche Bauernstand zwischen Mittelalter und Neuzeit, Göttingen 1961; G. P i l t z, Deutsche Graphik, Leipzig–Jena–Berlin 1968; 
I. M ö l l e r, Der Bauer in der Kunst, Leipzig 1973; Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit.; Der Bauer und seine Befreiung. Kunst vom 15. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Katalog wystawy, red. A. Walther, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 1975–1976; W. H ü t t, 
Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, tłum. S. Błaut, Warszawa 1985.

26 Określenie pojawiło się po raz pierwszy w annałach miasta Norymbergi, zostało przejęte przez literaturę i funkcjonuje do dziś, 
m.in.: Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit.; Nürnberg 2011.

27 J. K u r t h e n, Zum Problem der Dürerschen Pferde-Konstruktion, Ein Beitrag zur Dürer- und Behamforschung, „Repertorium 
für Kunstwissenschaft”, 44, 1924, s. 77–106; Austin 1983, s. 96, kat. 95 i 176; S t e w a r t, Sebald Beham, [w]: Nürnberg 2011, s. 17.

28 S t e w a r t, Before Bruegel…, s. 16.
29 Rycina przedstawia manewry wojskowe i symulację oblężenia przeprowadzone w okolicach miasta (P a u l i 1901, 1115;  

H. s. 228; B. 169-[II]); Biographical Notes, op. cit., s. 223; S t e w a r t, Sebald Beham, [w]: Nürnberg 2011, s. 17.
30 Jeden egzemplarz znajduje się w Bibliotece w Kassel, drugi w królewskiej bibliotece w Aschaffenburg, A.W. B i e r m a n n, 

Die Miniaturen (Hss.) Hans Sebald Behams des Kardinals Albrecht von Brandenburg (1514–1545), „Aachener Kunstblätter”, 46, 1975, 
s. 15–310. Późniejsza literatura S t e w a r t, Sebald Beham, [w]: Nürnberg 2011, s. 19, przyp. 25.

31 Historia Dawida, 1534, olej, deska, 128 x 131 cm, Musée du Louvre, Paryż (Inv. 1033). Fragment z autoportretem reprodu-
kowany w: S t e w a r t, Before Bruegel…, s. 25.

32 S t e w a r t, Sebald Beham, [w:] The Dictionary…, s. 506.
33 Lawrence 1988, s. 223. Christian von Egenolph (1502–1555) – pierwszy osiadły drukarz we Frankfurcie nad Menem, posiadał 

własny warsztat w Strasburgu, od ok. 1530 czynny we Frankfurcie, gdzie wydał ok. 500 druków. Część z nich była zdobiona drzeworytami 
autorstwa H. Schäuffeleina i S. Behama; Egenolff, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, Wrocław 1971, s. 650.
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W 1535 r. Albrecht Glockendon wydał wielkoformatowy drzeworyt Behama Wielki odpust chłopski34 
(il. 1). Niewykluczone, że artysta sam dostarczył projekt do tej realizacji, gdy zjawił się w lipcu tego 
roku w Norymberdze w celu odnowienia swojego obywatelstwa. Możliwe jednak, że rysunki, wykonane 
na papierze lub naniesione bezpośrednio na klocki drzeworytnicze, zostały dostarczone z Frankfurtu przez 
posłańca35.

Beham został również doceniony jako projektant drzeworytów i miedziorytów heraldycznych. W 1544 r. 
wyrytował herb z trzema tarczami, opatrzony napisem na okrągłej bordiurze: „SEBOLT BEHAM VON 
NURMBERG MALER IECZ WOHNHAFTER BURGER ZU FRANCKFURT”36. Mimo że artysta nie miał 
godności szlacheckiej, chętnie podkreślał swoją wysoką pozycję społeczną. Ze względu na brak własne-
go herbu, umieścił na przywołanym miedziorycie herb gildii św. Łukasza37. Podobne ryciny heraldyczne 
wykonał dla Albrechta Hohenzollerna i Melchiora Pfinzinga38. Ponadto, przypisano mu 26 drzeworytni-
czych emblematów39. Jak można wnioskować z istniejących przekazów do 1547 r. mieszkał w domku 
odźwiernego przy bramie św. Leonarda, sąsiadującej z frankfurckim targiem książek40. 

Sebald Beham był nie tylko miedziorytnikiem, akwaforcistą, projektantem drzeworytów i witraży, ale 
także malarzem. Malarstwo jednak nie znalazło się w centrum jego zainteresowań. Nawet jeśli był twórcą 
większej liczby obrazów na desce niż jeden, który zachował się do dziś, jego działalność artystyczna była 
zdominowana przez twórczość graficzną. Możliwe również, że projektowanie witraży i zwyczaj ręcznego 
kolorowania rycin były w XVI w. wystarczającą podstawą, aby określać kogoś mianem malarza41. Beham 
wykonał ok. 250 miedziorytów, 18 akwafort na płytach żelaznych i 1500 drzeworytów, w tym drzewo-
rytniczych ilustracji książkowych. Różnorodna tematyka jego rycin obejmowała sceny biblijne, mitolo-
giczne, historyczne i rodzajowe, wizerunki świętych, portrety, przedstawienia alegoryczne oraz motywy 
ornamentalne42.

Duża rozpiętość cechowała również formę prac graficznych Behama: od miniaturowych i prostych 
ilustracji drzeworytniczych43, poprzez szczegółowo opracowane miedzioryty o niewielkich rozmiarach44 
aż po wielkoformatowe drzeworyty45. Ponadto, tworzył ryciny o funkcji użytkowej, takie jak karty do 

34 P a u l i 1901, 1245; H. s. 255; B. 168-[V] (245), s. 210–211 (stan V). Na temat Wielkiego odpustu...: S t e w a r t, Before 
Bruegel…, s. 59–135.

35 A.G. S t e w a r t, Woodcuts as Wallpaper. Sebald Beham and Large Prints from Nuremberg, [w]: Grand Scale. Monumental 
Prints in the Age of Dürer and Titian. Katalog wystawy, ed. L. Silver, Davis Museum, Cultural Center, Wellesley College, Yale University 
Art Gallery, Philadelphia Museum of Art, Wellesley–New Haven–Philadelphia, New Haven 2008, s. 76.

36 „Sebolt Beham z Norymbergi, malarz, obecnie obywatel i mieszkaniec Frankfurtu”. Obywatelstwo frankfurckie przyznano 
artyście 14 października 1540 r.

37 P a u l i 1901, 265; H. s. 160; B. 254.
38 Pauli 1901, 263–264; H. s. 159.
39 H. s. 278–289
40 P.F. G w i n n e r, Hans Sebald Beham, [w:] Kunst und Künstler in Frankfurt am Main vom dreizehnten Jahrhundert bis zur 

Eröffnung des Städel’schen Kunstinstituts, Frankfurt am Main 1862, s. 63. Miejsce zamieszkania Behama uznano za strategiczne i 
powiązano z sukcesem, jaki artysta odniósł w sprzedaży swoich prac graficznych, Lawrence 1988, s. 23.

41 S t e w a r t, Sebald Beham: Entrepreneur..., s. 4.
42 Formy roślinne, zwierzęce, postacie dziecięce, projekty wyrobów rzemieślniczych.
43 M.in. ilustracje do Księgi Rodzaju, ok. 1526, 25 x 26 mm oraz 45 x 47 mm (P a u l i 1901, 359–527; H. s. 167).
44 M.in. Dwanaście prac Herkulesa, 1542–1548, ok. 50 x 70 mm (P a u l i 1901, 98–109; H. s. 67–69; B. 96–107).
45 M.in. Fontanna młodości, 1530–1545, 305 x 914 mm (P a u l i 1901, 1120; H. s. 234; B. 165-[I]).

Il. 1. Sebald Beham, Wielki odpust chłopski, 1535/1539, drzeworyt, 355 × 1142 mm,  
Londyn, British Museum, Prints & Drawings Department
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gry, karty tytułowe czy wzory służące architektom i rzemieślnikom46. W latach 1520–1530 projektował 
drzeworytnicze druki ulotne, które opatrywane były tekstami autorstwa najsłynniejszego norymberskiego 
poety, meistersingera i dramaturga Hansa Sachsa47. Dla swojego frankfurckiego wydawcy Egenolpha 
wykonywał przede wszystkim ilustracje książkowe oraz serie niewielkich miedziorytów.

W porównaniu z bardziej wyrafinowanymi treściowo, ale niejednokrotnie gorszymi pod względem 
technicznym pracami z okresu frankfurckiego ryciny Behama powstałe w Norymberdze cechuje swobod-
niejszy, delikatniejszy, pełen dynamicznych linii styl. W pierwszej fazie swojej twórczości artysta często 
stosował krzyżowe szrafowanie, następnie preferował ciemne tło, które uzyskiwał poprzez równomier-
ne pokrywanie powierzchni podwójnymi kreskami. Ten oszczędny sposób komponowania przestrzeni za 
pomocą niewielkiej liczby kresek oraz traktowanie pojedynczej linii w sposób dekoracyjny zagubiły się 
w późniejszym czasie. Zbyt delikatnie opracowane płyty szybko się zużywały. Aby utrzymać popyt na 
swoje prace, Beham musiał wielokrotnie przerabiać kompozycje na płytach, dodając nowe linie i krzyżo-
wania. Zatem istnienie licznych stanów rycin48 podyktowane było względami czysto ekonomicznymi, a nie 
artystycznymi. Odbitki, uzyskiwane z przerabianych w ten sposób płyt traciły swój pierwotny charakter 
i stawały się bardzo ciemne i niewyraźne49. Jednak to właśnie na okres frankfurcki, a dokładniej na lata 
1535–1540, przypadł szczyt osiągnięć Behama w tworzeniu miniaturowych rycin. Do najświetniejszych 
należą trzy cykle miedziorytów ukazujące tańce chłopskie: Wesele chłopskie (il. 2.1–2.12), Pochód weselny 
(il. 3.1–3.10) oraz Dwanaście miesięcy (il. 4.1–4.10)50.

PIERWSZE PRZEDSTAWIENIA ŚWIĄT CHŁOPSKICH

W czasie gdy Beham działał w Norymberdze, a więc głównie w latach 20. , tworzył wielkoformatowe 
drzeworyty ukazujące wiejskie świętowanie, przede wszystkim celebrowanie odpustów, tzw. Kirmes51. 
Mimo że większość norymberskich rycin o tej tematyce została wykonana właśnie przez Sebalda, wpro-
wadzenie do grafiki wielofigurowych przedstawień świąt chłopskich przypisuje się obu braciom Beham, 
a niekiedy tylko Barthelowi52.

46 S t e w a r t, Sebald Beham, [w:] The Dictionary, s. 506.
47 Hans Sachs (1494–1576), niemiecki poeta, z zawodu szewc, najwybitniejszy i najpłodniejszy meistersinger w swoim pokoleniu, 

przedstawiciel mieszczańskiej literatury odrodzenia, przychylnej reformacji, przenikniętej wpływami humanizmu; autor pieśni religijnych 
i cechowych, ok. 200 utworów scenicznych (tragedie, komedie, farsy zapustne) o tendencjach moralizatorskich, rubasznym humorze 
i ciętym dialogu. Na temat twórczości Sachsa i jej związków z drzeworytami małych mistrzów Die Welt des Hans Sachs. 400 Holz-400 Holz-
schnitte des 16. Jahrhunderts. Katalog wystawy, hrsg. R. Freitag-Stadler, Stadtgeschichtliche Museen im Kemenatenbau der Kaiserburg, 
Nürnberg 1976.

48 Od dwóch do sześciu stanów.
49 Niekiedy ostatnie odbitki stanowe uznawano za kopie; P a u l i 1901, s. 16.
50 Wesele chłopskie (Bauernfest, 12 numerowanych miedziorytów, 1537, P a u l i 1901, 155–166; H., s. 94–95; B. 166–177), Pochód 

weselny (Hochzeitszug, 8 nienumerowanych miedziorytów, ok. 1538–1540, P. 167–174; H. s. 96; B. 178–185) oraz Wesele chłopskie lub 
Dwanaście miesięcy (Bauernfest / Die zwölf Monate, 10 numerowanych miedziorytów, 1546–1547; P a u l i 1901, 177–186; H. s. 98–99; 
B. 154–163). Odbitki w cyklach mają wymiary odpowiednio: ok. 48 × 35 mm, ok. 46 × 35 mm, ok. 50 × 72 mm.

51 Kirchweih, Kirmes – odpust, święto religijne, upamiętniające konsekrację kościoła, uroczystość patrona danego kościoła, także 
festyn odbywający się w danej parafii z okazji uroczystości. W końcu lat 20. i w latach 30. XVI w. w Norymberdze odpusty świętowano 
w dziewięciu różnych miejscach(dwa znajdowały się w mieście, a siedem na wsi). Obchody trwały średnio osiem dni w lecie i na jesieni, 
często w czasie żniw; na temat świętowania odpustów w Norymberdze: A.G. S t e w a r t, Paper Festivals & Popular Entertainment. The 
Kermis Woodcuts of Sebald Beham in Reformation Nuremberg, „The Sixteenth Century Journal”, 24, 1993, no 2, s. 301–350.

52 Stewart powołała się na Pauliego, który przypisał wszystkie drzeworyty o tematyce odpustowej Sebaldowi Behamowi. Jedynie 
Odpust w Mögelsdorf miał być zaprojektowany częściowo przez Erharda Schöna; S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 149–152; e a d e m, 
Paper Festivals…, s. 303. Por. H. R ö t t i n g e r, Ergänzungen und Berichtigungen des Sebald Beham Kataloges Gustav Paulis, Strassburg 
1927, s. 5, 35, 49; H.-J. R a u p p, Bauernsatiren. Entstehung und Entwicklung des bäuerlichen Genres in der deutschen und niederländi-
schen Kunst ca. 1470–1570, Niederzier 1986, s. 139; K.P.F. M o x e y , Sebald Beham‘s Church Anniversary Holidays. Festive Peasants 
as Instruments of Repressive Humor, „Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art”, 12, no 2/3, 1981–1982, s. 107-130. Inne 
wielkoformatowe drzeworyty o tematyce chłopskiej autorstwa braci Behamów to m.in.: Spinnstube (P a u l i 1901, 1244; H. II, s. 245) 
i Odpust chłopski (Die Bauernkirmes, P a u l i 1901, 1246; H. II, s. 244) Barthela Behama oraz kopia ostatniej kompozycji, z powtórzeniem 
lewej połowy przez Sebalda Behama (P a u l i 1901, 1246; H. s. 256), a także jego Wielki odpust chłopski (Das grosse Kirchweihfest, 
P a u l i 1901, 1245; H. s. 255).
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Za najstarsze przedstawienie święta chłopskiego w grafice niemieckiej uznaje się Odpust w Mögelsdorf 
z ok. 1528 r. (il. 5)53. Zgodnie z utrzymywaną przez większość badaczy atrybucją Röttingera autorem 
projektu drzeworytu był Barthel Beham, natomiast klocek i pierwszy druk prawdopodobnie wykonał 
nieznany Formschneider, który wszedł w posiadanie pierwowzoru w 1525 r., po zamknięciu warszta-
tu Sebalda. Drzeworyt miał być uzupełniony i poprawiony przez Erharda Schöna. Przypuszczalnie już 
pierwotny projekt uwzględniał dodanie wiersza, ułożonego przez Hansa Sachsa specjalnie na potrzeby 
tego przedstawienia. Utwór został opublikowany wraz z wydaniem drzeworytu. Pierwsze cztery zwrotki 
składały się ze wstępu i opisu biesiady, natomiast kolejnych osiemnaście odnosiło się do ukazanych grup 
postaci i tańczących par54.

53 R ö t t i n g e r, op. cit., s. 3, il. IV–VII; H. II, s. 243. Najstarszy poza ornamentalnym drzeworytem Hansa Holbeina mł., Das 
Kirmes-Alphabet (Alfabet odpustowy) z 1523 r., 24 inicjały wykonane w technice drzeworytu (20 × 20 mm), wykonane na zlecenie 
wydawcy Frobena; R a u p p, op. cit., s. 135, 175.

54 R a u p p, op. cit., s. 139.

Il. 2.1–2.12 Sebald Beham, Wesele chłopskie, 1537, cykl dwunastu miedziorytów, każdy ok. 48 × 35 mm,  
Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rycin

Il. 2.1

Il. 2.4

Il. 2.2

Il. 2.5

Il. 2.3

Il. 2.6
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Późniejsza wersja Odpustu została wykonana przez Sebalda na podstawie ryciny Barthela55. Zastrze-
gając sobie niejako prawa autorskie do kopiowania kompozycji lub próbując przywrócić jej pierwotny 
kształt, Sebald usunął elementy dodane przez Schöna, co poskutkowało zatraceniem spójności pomiędzy 
poszczególnymi partiami obrazu a przytaczanymi fragmentami wiersza56. Powiązanie tekstu z obrazem 
w pierwszej wersji było na tyle swobodne, że w drugim wydaniu artysta mógł pozwolić sobie na zamia-
nę miejsca poszczególnych strof. Intencją Behama było podkreślenie złośliwości kierowanych przeciwko 
katolickim duchownym i uwypuklenie prostackich nałogów, zaliczanych do siedmiu grzechów głównych, 
takich jak gula (łac. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu) czy luxuria (łac. nieczystość, rozwiązłość), ści-
śle powiązanych ze świętowaniem na wsi. Z drugiej jednak strony rytownik nie zrezygnował całkowicie 
z tekstu, prawdopodobnie ze względu na oczekiwania publiczności oraz przyjętą obszerną strukturę dzieła 

55 P a u l i 1901, 1247; H. s. 257; R ö t t i n g e r, op. cit., s. 3.
56 S t e w a r t, Before Bruegel...,, s. 152; R ö t t i n g e r, op. cit., s. 4.

Il. 2.1–2.12 Sebald Beham, Wesele chłopskie, 1537, cykl dwunastu miedziorytów, każdy ok. 48 × 35 mm,  
Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rycin

Il. 2.7

Il. 2.10

Il. 2.8

Il. 2.11

Il. 2.9

Il. 2.12
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graficznego57. Układ scen przypominał tak zwaną rewię58 i odpowiadał kolejności znanej z zabaw ostat-
kowych. Wynikająca z literackiego wzoru zasada kompozycyjna była typowa dla ilustracyjnego charakteru 
pojedynczych drzeworytów i zakładała powiązanie słowa z obrazem.

Na podstawie stylu i obecnego w tekście dialektu frankfurckiego przyjmuje się, że Sebald wykonał 
Odpust w Mögelsdorf w latach ok. 1531–153459. Mimo, że to Barthel zestawił ze sobą pojedyncze sceny 
kompozycji, nie jest on w pełni uznawany za twórcę. Wykorzystanie projektu przez Sebalda potwierdza 
przypuszczenie, że Barthel działał w warsztacie swojego brata jako projektant drzeworytów, a zatem Sebald, 
jako mistrz, miał prawo przypisać sobie autorstwo60. Wiadomo, że kilkakrotnie wykorzystywał on projekty 
brata, kopiując je, przerabiając i czerpiąc z nich inspirację. Jeśli Barthel był rzeczywiście bardziej pomysło-

57 R a u p p, op. cit., s. 139.
58 Forma rewii, rozrywkowego przedstawienia złożonego z krótkich scenek, wykształciła się w satyrze, średniowiecznym poemacie 

(niem. Spruchdichtung) i tańcach śmierci. W. L e n k, Das Nürnberger Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts, Berlin (DDR) 1966, s. 37.
59 Okres ten wyznacza początek działalności artysty we Frankfurcie; R ö t t i n g e r, op. cit., s. 16.
60 R a u p p, op. cit., s. 143.

Il. 3.1–3.10 Sebald Beham, Pochód weselny, ok. 1538–1540, cykl ośmiu miedziorytów, każdy ok. 46 × 35 mm  
oraz dwa ostatnie miedzioryty łączone z cyklem: 48 × 72 mm,  

Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rycin

Il. 3.1

Il. 3.4

Il. 3.2

Il. 3.5

Il. 3.3

Il. 3.6
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wy, to jego należałoby uznać za twórcę dużych drzeworytów i miniaturowych miedziorytów, Sebalda zaś 
za popularyzatora pomysłów brata. Tę hipotezę potwierdzają przekazy mówiące o tym, że prace graficzne 
starszego z braci były częściej kopiowane i wydawane w dużo liczniejszych nakładach61.

MIEDZIORYTNICZE CYKLE TAŃCÓW CHŁOPSKICH

Doświadczenie zdobyte przez Sebalda Behama w warsztacie norymberskim podczas pracy nad drze-
worytami o tematyce chłopskiej zaowocowało kontynuacją tego motywu w późniejszym okresie jego 
twórczości. Zasadniczą różnicą między tymi dwiema grupami dzieł graficznych była ich wielkość – duży 
format drzeworytów i miniaturowy rozmiar miedziorytów. Ryciny składające się na trzy wymienione poni-
żej serie mają nie więcej niż 50 mm wysokości, podczas gdy drzeworyty osiągały rozmiary nawet do ok. 

61 Lawrence 1988, s. 205, kat. 56A, 56B.

Il. 3.1–3.10 Sebald Beham, Pochód weselny, ok. 1538–1540, cykl ośmiu miedziorytów, każdy ok. 46 × 35 mm  
oraz dwa ostatnie miedzioryty łączone z cyklem: 48 × 72 mm,  

Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rycin

Il. 3.7

Il. 3.9

Il. 3.8

Il. 3.10
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Il. 4.1–4.10 Sebald Beham, Wesele chłopskie / Dwanaście miesięcy, 1546–1547,  
cykl dziesięciu miedziorytów, każdy ok. 50 × 72 mm,  

Londyn, British Museum, Prints & Drawings Department

Il. 4.1

Il. 4.3

Il. 4.5

Il. 4.2

Il. 4.4

Il. 4.6



MAŁGORZATA ŁAZICKA202

370 × 1160 mm62. Miedziorytnicze cykle przedstawiające tańce chłopskie powstały w latach 1537–1547 
we Frankfurcie.

Pierwszy cykl, zatytułowany Wesele chłopskie, składa się z dwunastu miedziorytów, opatrzonych 
w górnej części monogramem HsB i numeracją od 1 do 12, na ostatniej odbitce widnieje data 1537. Serię 
otwiera rycina z dwoma muzykantami: dudziarzem i flecistą (il. 2.1). Kolejne odbitki ukazują osiem par 
chłopskich, trzymających się za ręce, kroczących i podskakujących w rozmaitych figurach tanecznych 
(il. 2.2–2.9). Na dziewiątej rycinie widoczne są skutki nadmiernego jedzenia i picia alkoholu (il 2.9).

Konsekwencje biesiadowania ukazują trzy końcowe sceny, rozgrywające się „za płotem”63. Dziesiąta 
rycina przedstawia parę kochanków przyłapanych na gorącym uczynku przez kobietę w czepcu (il. 2.10). 
Jej nakrycie głowy wskazuje, że jest ona mężatką, a zatem, scena przedstawia zdradę małżeńską, czego 
potwierdzeniem jest napis: „Fin ich dich do” (Przyłapałam cię), umieszczony na banderoli w prawym 
górnym rogu64.

Kolejny miedzioryt również ukazuje miłosną parę i scenę zazdrości (il. 2.11). Tym razem kochanków 
podgląda zza płotu starsza kobieta. Jej życzenie wyrażone zostało w napisie na banderoli: „Ich will auch 
mit” (Ja też chcę). Ta scena ma swoją analogię w piętnastowiecznej sztuce karnawałowej, w której jeden 
z bohaterów chwali się swoimi przygodami seksualnymi, używając słowa „lala” jako metafory fallusa. 

62 Tej wielkości jest drzeworyt z czterech klocków, Wielki odpust chłopski (Das grosse Kirchweihfest, P a u l i 1901, 1245; 
H. s. 255; B. 168-[V] (245), o wymiarach ok. 364 x 1156 mm.

63 R a u p p, op. cit., s. 187.
64 S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 282.

Il. 4.1–4.10 Sebald Beham, Wesele chłopskie / Dwanaście miesięcy, 1546–1547,  
cykl dziesięciu miedziorytów, każdy ok. 50 × 72 mm,  

Londyn, British Museum, Prints & Drawings Department

Il. 4.7

Il. 4.9

Il. 4.8

Il. 4.10
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Opowieść o tym, jak uwodził jednocześnie matkę i córkę, kończyła się słowami starszej kobiety, wyraża-
jącymi zazdrość na widok mężczyzny z jej córką: „Ja też, ja chcę być panną młodą!”65. Zbieżność treści 
inskrypcji „Ja też chcę” na rycinie Behama z ostatnim wersem przytoczonego fragmentu oraz ukazanie 
dwóch kobiet, młodej i w średnim wieku, a więc być może córki i matki, wskazuje na związek między 
miedziorytem a tym przedstawieniem66.

Ostatnia w cyklu rycina przedstawia wymiotującego chłopa, którego upomina stojący obok mężczyzna: 
„Du machst es gar zu grob” (Jesteś doprawdy bezwstydny, il. 2.12). Wskazując na fizjologiczne funkcje 
człowieka, autor podkreślił jego prymitywne i nieodpowiednie zachowanie67. Ukazana w tej scenie świnia 
symbolizuje jeden z siedmiu grzechów głównych, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu68.

Cykl Wesele chłopskie jest najbliższy pierwszemu przedstawieniu święta chłopskiego braci Behamów, 
Odpustowi w Mögelsdorf, brak w nim jednak antykatolickiej polemiki i literackiego kontekstu, obecnych 
w drzeworycie69. Opracowując Wesele chłopskie Beham, kontynuował tradycję przedstawiania zabaw 
chłopskich znaną z wielkoformatowych drzeworytów. Nawiązał do swej wcześniejszej kompozycji poprzez 
otwarcie serii postaciami dwóch muzykantów i powtórzenie upozowania mężczyzny grającego na dudach70, 
a także poprzez podobne zakomponowanie scen ukazujących pary kochanków i wymiotującego chłopa.

Z kolei podskakująca, zwrócona do siebie plecami para z uniesionymi rękoma (il. 2.4) odpowiada 
parze ukazanej w lewej części drzeworytu Odpust chłopski71. Ta „wiatrakowa” kompozycja opierała się na 

65 S. K i n s e r, Presentation and Representation: Carnival at Nuremberg, 1450–1550, „Representations”, 13, 1986, s. 1–41; 
oryginalny tekst w: A. K e l l e r, Fastnachtspiele aus dem fünfzehnten Jahrhundert, t. 1, s. 92–96.

66 Lawrence 1988, s. 211, kat. 57.
67 S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 282.
68 W. K o p a l i ń s k i, Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 423–424. Świnia jako symbol obżarstwa m.in. u Hansa Burgkmaira 

(B. 11, 59, H. V s. 301) i Georga Pencza (B. 16, 101, H. XXXI s. 111).
69 R a u p p, op. cit., s. 187.
70 S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 281.
71 P a u l i 1901, 1246; H. II s. 244

Il. 5. Sebald Beham, Odpust w Mögelsdorf, ok. 1528, drzeworyt z wierszem Hansa Sachsa, ok. 175 × ok. 2025 mm,  
wg: F.W.H. Hollstein, German Engravings, Etchings and Woodcuts: ca. 1400–1700. Hans Sebald Beham, t. III,  

Amsterdam, 1954, s. 243
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utworzeniu „x” z układu rąk i nóg odwróconych do siebie plecami postaci, co stwarzało wrażenie spiral-
nego ruchu. Takie rozwiązanie po raz pierwszy zastosował Dürer w Tańczącej parze chłopskiej (il. 6)72.

W porównaniu z wcześniejszymi przedstawieniami chłopskich świąt zastosowana w tym cyklu odmienna 
narracja zwraca uwagę na zmianę treści. Przedmiotem krytyki nie jest już chłopski charakter ujawniający 
się w tańcu, ale wady tej warstwy społecznej: zdrada, pożądliwość, zazdrość, pijaństwo i obżarstwo73.

Kolejny cykl, Pochód weselny, składa się z ośmiu nienumerowanych miedziorytów, opatrzonych mono-
gramem HSB w lewym lub prawym górnym rogu. Serię otwiera przedstawienie dwóch muzykantów i chłopa, 
prawdopodobnie organizatora przyjęcia, prowadzącego świąteczną procesję (il. 3.1). Kolejne ryciny ukazują 
podskakujące lub spokojnie kroczące pary , z których część ubrana jest w odświętne stroje (il. 3.2– 3.7).  
Wśród nich wyróżnia się trzech śpiewających lub pokrzykujących mężczyzn i kobieta z różańcem – 
wyznawczyni „dawnej wiary” (il. 3.6)74. Rycina zamykająca cykl wyjaśnia, w jakiej uroczystości biorą 
udział tańczące pary. Przedstawia ona świeżo poślubioną młodą parę z girlandami ślubnymi na głowach 
w towarzystwie starszego mężczyzny, przypuszczalnie ojca panny młodej (il. 3.8)75.

Nowatorstwo tych serii przejawiało się w miniaturowym formacie, pozwalającym na zakomponowanie 
niewielkiego pola obrazowego. Wyraźny podział na pary czy grupy postaci pozwolił na zróżnicowanie 
zachowań uczestników zabawy. Różnorodność scen została również podkreślona poprzez indywidualne, 
inne na każdej rycinie, rozwiązanie strefy w dolnej partii kompozycji, utrzymuje się ona na podobnym 
poziomie w obrębie całego cyklu, jednak nie tworzy kontynuacyjnego związku między poszczególnymi 
kompozycjami76. Tancerze zdają się kroczyć w otwartej przestrzeni, co podkreśla wiejski charakter uroczy-
stości i sprawia, że uwaga widza koncentruje się na samych postaciach, wyabstrahowanych z otoczenia. 
Brak tła również stanowi o innowacyjności cykli, ponieważ stoi w sprzeczności z tradycją samodzielnego 
miedziorytu.

72 B. 90, S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 285, R a u p p, op. cit., s. 188. 
73 Według Rauppa trzy końcowe sceny nie mają jednak na celu moralnej przestrogi, lecz rozbawienie odbiorcy; R a u p p, op. cit., 

s. 188.
74 W ten sposób zinterpretował postać Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 343.
75 S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 281.
76 R a u p p, op. cit., s. 188.

Il. 6. Albrecht Dürer, Tańcząca para chłopska, 1514, miedzioryt, 116 × 74 mm,  
Londyn, British Museum, Prints & Drawings Department
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Brak znaków świadczących o przynależności rycin do jednego cyklu (nie są numerowane i datowa-
ne) pozwala na pewną dowolność w ustalaniu kolejności przedstawień w Pochodzie weselnym. Możliwe 
zatem, że były one traktowane jako samodzielne, niezależne od siebie prace, a co za tym idzie, mogły 
być sprzedawane oddzielnie77. W związku z brakiem numeracji trudno ostatecznie ustalić, które mie-
dzioryty wchodziły w skład cyklu. Niewykluczone, że poza wymienionymi ośmioma, należały do niego 
jeszcze dwie kompozycje, dwa razy szersze od pozostałych, powstałe ok. 1539 r.: Uczta chłopska (il. 3.9) 
i Bójka chłopska (il. 3.10)78. Ryciny te można traktować zarówno jako dwie przeciwstawne sobie sceny, 
jak i przedstawienia pozostające we wzajemnej zależności.

Pierwsza z nich ukazuje ucztujących w altanie przy stole: pięciu mężczyzn i dwie kobiety, w tym 
parę w miłosnym uścisku. Z prawej strony do stołu podchodzi młoda kobieta, prowadzona przez dwóch 
mężczyzn. Nad nimi znajduje się banderola z napisem „Alder dv mvst danczen” (Starcze, musisz tań-
czyć). Dwóch starszych mężczyzn przy stole wstało, aby powitać gości, jeden zdjął z głowy czapkę. 
Drugi miedzioryt przedstawia walczących chłopów z mieczami79. Dwóch, już pokonanych, leży na ziemi. 
Pomiędzy mężczyznami klęczy kobieta próbująca załagodzić spór80. Napis na banderoli: „Havst du mich 
so stich ich dich” (Uderz mnie, a cię zadźgam!) wskazuje na przyczynę waśni – nieroztropność jednego 
z uczestników bijatyki.

Motyw kłótni i bójki chłopskiej został zaczerpnięty z ikonografii przywar i wpisuje się w konwencję 
ilustrowania jednego z siedmiu grzechów głównych, gniewu (łac. ira). Tej scenie przeciwstawił artysta grupę 
siedzącą przy stole, ucztującą i zapraszającą do tańca. Dopiero w zestawieniu obu miedziorytów ujawnia 
się ich dydaktyczno-ilustracyjne przesłanie: lenistwo jest przyczyną wszelkich możliwych wad81.

Trzeci cykl, z lat 1546–1547, znany jest pod dwoma nazwami: Wesele chłopskie lub Dwanaście mie-
sięcy82 (il. 4.1–4.10). Związek pomiędzy dziesięcioma rycinami wchodzącymi w skład serii podkreśla ich 
numeracja, obecny na każdej monogram HsB oraz data na pierwszej i siódmej rycinie83. Rozmiary rycin 
są większe (dwa razy szersze) niż we wcześniejszych cyklach. Artysta przedstawił tańczące pary w innej 
konwencji niż poprzednio. Sześć pierwszych scen ukazuje po dwie tańczące lub kroczące pary (il. 4.1–4.6), 
siódma scena jest powtórzeniem znanego już motywu dwóch muzykantów, którzy tu zamykają (a nie jak 
we wcześniejszych seriach otwierają) pochódi stoją za parą dołączającą do korowodu (il. 4.7).

Poza rycinami ponumerowane zostały także poszczególne pary, z wyjątkiem ostatniej. Nad każdą 
z dwunastu par umieszczono nazwiska tańczących mężczyzn, będące jednocześnie nazwami miesięcy84. 
Artysta dokonał tu personifikacji miesięcy, ukazując przebieg roku pod postaciami dwunastu chłopów. Przed 
nazwiskami znajdują się ich imiona, wywodzące się od świętych, których święto przypadało w danym 
miesiącu. Mogłoby to wskazywać na wciąż aktualne przywiązanie do tradycji katolickiego kalendarza, 
w którym dni były przypisane poszczególnym świętym. Z drugiej strony możliwe, że Beham korzystał z tzw. 
cyzjojanusa (łac. cisiojanus), średniowiecznego kalendarza wierszowanego rozpowszechnionego ok. 1500 r. 

77 Prawdopodobnie był to jeden z zabiegów ułatwiających sprzedaż; S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 282; R a u p p, op. cit., 
s. 188.

78 P a u l i 1901, 175, 176; H. s. 97.
79 Chłopi na rycinach Behama często są uzbrojeni, co pozwala zakwalifikować ich do jednego z typów chłopskich wizerunk-Chłopi na rycinach Behama często są uzbrojeni, co pozwala zakwalifikować ich do jednego z typów chłopskich wizerunk-

ów, tzw. Schwertbauern. Niektórzy z badaczy, prezentujący pogląd, że Beham przedstawiał wierny obraz rzeczywistości, mają jednak 
wątpliwości, czy w XVI wieku chłopi mogli posiadać broń(R a d b r u c h, op. cit., s. 20, 69; Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 300; 
Albrecht Dürer 1471–1971. Katalog wystawy, hrsg. L. von Wilckens, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, München 1971, kat. 423, 
s. 219). Inni rozpatrywali te wizerunki jako satyryczne, komiczne przedstawienia, kpiące z wyniesienia chłopów ponad ich stan poprzez 
uzbrojenie(R a u p p, op. cit., s. 56–59). Z kolei w kontekście par miłosnych miecz między nogami mężczyzny bywał odczytywany jako 
symbol pożądania i seksualnych intencji mężczyzny, np. Chłop z ukochaną (P a u l i 1901, 198; B. 202, H. s. 110) lub para chłopska po 
lewej stronie w Wielkim odpuście chłopskim (P a u l i 1901, 1245; H. s. 255; S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 101). Kwestia uzbrojenia 
chłopów nie została jednak wyczerpująco wyjaśniona.

80 Kompozycja nawiązuje do porwania Sabinek, motywu typowego dla klasycznego repertuaru tematycznego; Z s c h e l l e t z -Kompozycja nawiązuje do porwania Sabinek, motywu typowego dla klasycznego repertuaru tematycznego; Z s c h e l l e t z -
s c h k y, op. cit., s. 343–344.

81 W taki sposób zinterpretował odbitki R a u p p, op. cit., s. 188–190. Więcej na ich temat Nürnberg 2011, s. 200–201, kat 39.
82 Literatura dotycząca wcześniejszych tytułów serii: M. G r a t h w o h l, Das Bauernfest oder die zwölf Monate (1546–1547) 

des Sebald Beham, [w:] K. M ö s e n e d e r ,  Zwischen Dürer und Raffael, Graphikserien Nürnberger Kleinmeister, hrsg. K. Möseneder, 
Petersberg 2010, s. 179, przyp. 10.

83 Raupp określił rycinę opatrzoną numerem 7 jako ostatnią w cyklu, traktując trzy końcowe miedzioryty, włączane zazwyczaj 
do serii, jako osobną grupę; R a u p p, op. cit., s. 188–190.

84 Przykładowo: 1: Fabianus Jenner (Fabian Styczeń) i Mathias Hornung (Mateusz Luty), 2: Her Gregorius Mercz (Pan Grzegorz 
Marzec) i Marcus April (Marek Kwiecień), 3: Philipus Mei (Filip Maj) i Johannes Brachmon (Jan Czerwiec).
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Tylko w nim występowało dwanaście imion świętych obecnych w cyklu85. Najbardziej prawdopodobne 
wydaje się jednak, że artysta wybrał najpopularniejszych świętych, uznawanych, zgodnie z tradycją, za 
typowych dla danego miesiąca. Nadanie chłopom imion bywało interpretowane jako pozbawienie ich ano-
nimowości, a tym samym przedstawienie jako tych, którzy zasługują na uwagę bliźnich, rozumianych tu 
zapewne jako wyższe warstwy społeczeństwa86.

Kształtując pozy bohaterów cyklu, Beham w znacznej mierze wzorował się na wcześniejszych seriach, 
kopiując z nich większość postaci. Do Wesela chłopskiego nawiązują pary opatrzone napisami: Fabianus 
Jenner (por. il. 4.1 z il. 2.2), Mathias Hornung (por. il. 4.1 z il. 2.5), Jacob Hewmon (por. il. 4.4 z il. 2.4)87, 
Laurencius Augsmon (il. 4.4 z il. 2.3) i Egidius Herbstmon (por. il. 4.5 z il. 2.6, odwrócona kompozycja). 
Simon Weinmon powtarza postać mężczyzny z ósmej w cyklu rycinie, tańcząca zaś z nim kobieta ma swój 
odpowiednik w rycinie siódmej (por. il. 4.5 z il. 2.8 oraz il. 2.7). Z kolei pozy Martinusa Wintermona 
i jego partnerki przypominają pozy pary z ryciny siódmej (por. il. 4.6 z il. 2.7). Nicholaus Christmon 
to cytat zapożyczony z ryciny dziewiątej (por. il. 4.6 z il. 2.9), muzykanci zaś nawiązują do postaci 
z kompozycji otwierającej cykl (por. il. 4.7 z il. 2.1). W przedstawieniu lipca (il. 4.4), tak jak w Weselu 
chłopskim (il. 2.4), pojawił się schemat „wiatrakowej” kompozycji, a jej wariant w parze reprezentującej 
czerwiec (il. 4.3)88. Gregorius Mercz przypomina postać ukazaną na siódmym miedziorycie z Pochodu 
weselnego (por. il. 4.2 z il. 3.7).

Wszystkie tańczące pary ubrane są w stroje chłopskie, z wyjątkiem Grzegorza Marca i jego partnerki, 
noszących wytworne ubiory (il. 4.2). Nazwa „marzec” wywodzi się od Marsa, antycznego boga wojny, 
będącej sztuką wytworności89. Odmienny ubiór i tytuł „Her” (Pan) przed imieniem mężczyzny wskazują 
na wyróżniające się pochodzenie społeczne pary90.

Powtarzając znane kompozycje, Beham prowadził dialog z wcześniejszą tradycją wizualną, oczekując, 
że odbiorcy będą w stanie rozpoznać i docenić stosowane przez niego cytaty91. Liczne nawiązania do innych 
dzieł świadczą o tym, że artyście nie chodziło jedynie o rodzajowy portret chłopa. Stosowanie tak zwanych 
„odwrotnych cytatów” było celowym zabiegiem, stosowanym również przez Dürera92. Analogicznie, prace 
graficzne Behama miały być świadomym odniesieniem i komentarzem do dzieł wcześniejszych.

Ostatni z trzech cykli tańców chłopskich ma znaczenie symboliczne i pozostaje pod wpływem pół-
nocnych tradycji obrazowych i kulturowych. Prowadzenie tej „dowcipnej zabawy” z tradycją było jedną 
z charakterystycznych cech twórczości Behama. Przedstawienia tańców chłopskich miały być natomiast 
wyrazem jego uczuć patriotycznych i niemieckiej dumy narodowej ze swojej własnej kultury93.

Jedną z tradycji, do których odwołał się artysta, były iluminowane kalendarze z przedstawieniami 
prac miesięcy. Ich bohaterami nierzadko byli chłopi94. Ukazywano ich w różny sposób, zarówno jako 

85 B. K a s c h e k , Die Gottlosen laufen im Kreis, [w:] Nürnberg 2011, s. 88–97.
86 W podobny sposób zinterpretowano nadanie imion i nazwisk, Klos Wyczer i Acker Concz, uczestnikom wojny chłopskiej na 

miedziorycie Podchorąży chłopski i dobosz chłopski z 1544 (Bauernfähnrich und Bauerntrommler / Fähnrich und Trommler, P a u l i 
1901, 202; H. s. 114, B. 199-[I], s. 107); Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 346–347.

87 Np. motyw podniesionej do góry ręki znany z miedziorytu Dürera (B. 90) został wykorzystany przez Behama kilkakrotnie, 
w Tańczącej parze chłopskiej, 1522 (Pauli 1901, 196; H. s. 108; B. 194), w cyklu Pochód weselny (odbitki 2 i 7) i aż siedem razy 
w serii Dwanaście miesięcy (odbitki 1–7). 

88 S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 285.
89 R. L i c h t e n b e r g, Über den Humor bei den deutschen Kupferstechern und Holzschnittkünstlern des 16. Jahrhundert, Strass-s-

burg 1897, s. 73.
90 Według Zschelletzschky’ego Beham chciał wyrazić w ten sposób, wywodzące się z antyfeudalnej postawy, ironiczne okazanie 

szacunku wobec wyższego pochodzeniem imienia tego miesiąca. Mars, utożsamiany z panem, po raz kolejny miałby rozpoczynać swoje 
antypokojowe rządy na szkodę ludu; Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 347. Z kolei Raupp określił parę jako pastora z żoną; R a u p p, 
op. cit., s. 188.

91 Lawrence 1988, s. 211, kat. 57.
92 K a s c h e k, op. cit., s. 91. Müller zinterpretował wizerunki chłopskie Dürera jako „odwrotne cytaty”, ironicznie kamuflujące 

słynne antyczne wzorce pod postacią prostackich chłopów; J. M ü l l e r, Albrecht Dürer’s Peasant Engravings: A Different Laocoön, or 
the Birth of Aesthetic Subversion in the Spirit of the Reformation, „Journal of Historians of Netherlandish Art”, 3, 2011, no 1 (http://
jhna.org).

93 Ten aspekt zostanie rozwinięty w dalszej części artykułu. Lawrence 1988, s. 209–211, nr 57; M. C a r r o l l , Peasant Festivity 
and Political Identity in the Sixteenth Century, „Art History”, 10, no 3, 1987, s. 289-314.

 94 Wcześniejsze przedstawienia chłopów, ich tańców i świąt zawsze były osadzone w szerszym kontekście i nie stanowiły 
samodzielnego tematu. Pierwsze wizerunki chłopskie pojawiły się we wzornikach, w ilustracji książkowej, manuskryptach, na tapiseri-
ach, kartach do gry i drukach ulotnych. Łączyła je nie tylko funkcja, ale i temat, na co wskazuje ich obecność w przedstawieniach klas 
społecznych, tańca śmierci, dzieci planet czy prac miesięcy w iluminowanych kalendarzach, gdzie postać chłopa pojawiała się najczęściej. 
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schematyczne, stypizowane personifikacje prac miesięcy, jak i w drobiazgowych i bogatych w postacie 
scenach, ukazujących pracę i warunki życia mieszkańców wsi. Pojedyncza postać chłopa, scharakteryzowana 
określonym strojem, wyglądem zewnętrznym i wykonywanymi czynnościami, stanowiła zatem integralną 
część przedstawienia, będąc jednym z jej elementów, a nie głównym przedmiotem zainteresowania artysty. 
Takie ujęcie odnaleźć można również w innych wizerunkach chłopskich w malarstwie książkowym95.

W Dwunastu miesiącach pary poruszają się po kompozycyjnie wyważonym fryzie, następując po sobie 
jak kolejne miesiące kalendarzowe. Za nimi do tańca włącza się trzynasty chłop ze swoją partnerką. Jako 
wodzirej następnego korowodu, a tym samym wszystkiego, co nowe, symbolizuje nieustannie formujące 
się na nowo życie i rozpoczyna kolejny cykl roku96. O tym nieustannie odradzającym się cyklu informują 
nas napisy: na pierwszej rycinie „onfang des iars vnd monat” (Przebieg roku i miesięcy) oraz na rycinie 
z przedstawieniem ostatniej pary tanecznej „die zwelf monet sen gedhon / wol avf gredt wir foens wider 
on” (Dwanaście miesięcy minęło / powiedziawszy nasze dobre życzenia, zaczniemy znów od początku).

Artysta określił również symboliczne funkcje muzykantów: flecistę opatrzono napisem „mon” (księ-
życ), a dudziarza „sun” (słońce). Ich obecność jest nie bez znaczenia w zestawieniu z alegorycznymi 
wyobrażeniami upływającego roku97. Beham nadał cyklowi sens wiejskiego rytmu miesięcy, prac i świąt, 
nawiązując w ten sposób do tradycji przestawiania chłopów przy typowych dla danego miesiąca pracach. 
Oczywiste skojarzenie z tym typem wizerunków podkreślił dodatkowo napisem „Przebieg roku i miesięcy”, 
na otwierającej cykl odbitce. Seria ukazująca uroczystość parodiuje tę tradycję, ukazując świętowanie jako 
nieodłączną i powracającą część życia98.

Trzy ostatnie ryciny z 1547 r., zaliczane do serii Dwunastu miesięcy ze względu na format i numerację, 
ukazują skutki biesiadowania prezentowane już we wcześniejszych cyklach (il. 4.8–4.10). Pierwsza rycina 
cytuje Posiłek chłopski (il. 3.9), odwrócony w stosunku do pierwowzoru. Kolejna prezentuje nowe ujęcie 
znanego już motywu bójki chłopów. Tym razem wygląda ona bardziej drastycznie, ponieważ wszystkich 
sześciu mężczyzn zaangażowanych jest w walkę i nikt nie apeluje o zgodę, co w poprzedniej wersji 
czyniła rozdzielająca walczących kobieta99. Ostatnia odbitka łączy w jednej kompozycji dwie sceny „zza 
płotu” zamykające Wesele chłopskie.

Nic w cyklu nie wskazuje na jego satyryczny charakter. Nawiązanie do tradycji ikonografii przy-
war ujawnia się przede wszystkim w trzech ostatnich kompozycjach, odczytywanych jako reprezentacje 
gniewu (ira), rozpusty (luxuria) i nieumiarkowania w jedzeniu i piciu (gula)100. Reprezentują one znany 
z drzeworytów schemat odpustowego świętowania: taniec, posiłek, bójkę oraz konsekwencje obżarstwa 
i zbytku. W tym przypadku nie można jednoznaczne określić, czy cykl miał pełnić funkcję moralizatorską 
lub dydaktyczną101. 

W najnowszej, szerszej interpretacji, Kashek zwrócił uwagę na złożoność motywów i bogactwo znacze-
nia omawianej serii. Badacz zrezygnował z analizowania cyklu przez pryzmat jego moralistyczno-dydaktycz-
nej funkcji czy dokonywanej przez artystę oceny chłopa, przywołując obecne we wcześniejszej literaturze 
treści i koncentrując się na nowym aspekcie, związanym z astrologią i jej popularnością w XVI w.102.

Beham świadomie nawiązał do ikonografii prac miesięcy, świętych z kalendarza katolickiego, opierając 
całość na schemacie odpustowego świętowania. Artysta włączył do swojego cyklu jeszcze jedną tradycję 
ikonograficzną. Z pewnością orientował się w zagadnieniach związanych z astrologią, do których należał 
motyw dzieci planet. Schemat tego przedstawienia powstał w XV w. i utrzymywał się aż do XVII w.103. 

Motyw prac miesięcy występował w rzeźbie, na tapiseriach, w ilustrowanych manuskryptach. Na temat powstania i rozwoju wizerunków 
chłopskich: R a u p p, op. cit., s. 5–126.

 95 Między innymi w ilustracjach dobrych rządów, wywodzących się z przedstawień miesięcy lub w ilustracjach z kronik obraz-Między innymi w ilustracjach dobrych rządów, wywodzących się z przedstawień miesięcy lub w ilustracjach z kronik obraz-
kowych (Bilderchroniken), R a u p p, op. cit., s. 40–41.

 96 Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 346.
 97 W kontekście pracy na roli duże znaczenie miały Słońce i Księżyc, ze swoimi fazami, czemu dawano wyraz również poprzez 

włączanie motywów astralnych do niektórych dawnych tańców ludowych. W jednej z kronik istnieje opis tak zwanego „tańca dwun-
astu miesięcy”, wykonywanego przez dwanaście par, podzielonych na cztery grupy, które symbolizowały kolejno miesiące i pory roku; 
Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 347–348.

 98 Lawrence 1988, s. 211, nr 57.
 99 R a u p p, op. cit., s. 188–189.
100 K a s c h e k, op. cit., s. 91.
101 R a u p p, op. cit., s. 189–190.
102 K a s c h e k, op. cit.
103 R. K l i b a n s k y, E. P a n o f s k y, F. S a x l, Saturn i Melancholia, tłum. A. Kryczyńska, Kraków 2009, s. 423–426.
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Znany był także w Norymberdze, gdzie w 1531 r. Albrecht Glockendon wydał serię siedmiu drzeworytów 
przypisywanych Penczowi lub Behamowi104. Niebudzącą wątpliwości co do autorstwa Behama jest seria 
ośmiu niewielkich miedziorytów zatytułowana Die Tag der VII Planeten, składająca się ze strony tytułowej 
i wizerunków siedmiu planet105. Pierwsza z rycin ukazywała Saturna, którego dziećmi byli zmuszeni do 
fizycznej pracy chłopi.

W serii Dwanaście miesięcy Beham ukazał chłopów w radosnym korowodzie, podczas świętowania. 
Są oni jednak ograniczeni w swoim tańcu przez rytm i dźwięki narzucane przez muzykantów. Ich imiona, 
Słońce i Księżyc, sugerują, że tańczący pozostawali pod wpływem kosmicznych mocy. Te dwa ciała nie-
bieskie, ukazane w postaci wiejskich grajków, parodiują wyobrażenie kosmicznego porządku. Prześmiewczy 
jest również sposób, w jaki artysta przedstawił przebieg roku. Nie jest to uporządkowany ciąg pięknych 
konstelacji, ale dowolnie zestawione, swobodne figury taneczne członków najniższej warstwy społecznej. 
Podobnie, okrężny ruch kosmicznego czasu został sprowadzony do bezcelowego tańca w kółko.

Kaschek uznał interpretację Behama za odległe echo polemiki patriarchów kościoła przeciwko astrolo-
gicznej nauce o cyrkulacji. Ten antyczny pogląd, głoszący cykliczne odradzanie się świata, stał w sprzeczno-
ści z podstawowymi prawdami wiary chrześcijańskiej. Wizja nieustannego powrotu tego samego, wykluczała 
całkowitą transcendencję Boga, stanowiącą podstawę chrześcijaństwa. Jednym z najbardziej zagorzałych 
przeciwników teorii cyrkulacji był święty Augustyn. Nazywając ją „błazeńską grą”, podkreślał jej niedo-
rzeczność, zarówno z punktu widzenia zasad religijnych, jak i logiki. Za absurdalne uważał sprzeciwienie 
się chrześcijańskiemu wyobrażeniu historii Zbawienia. Zmartwychwstanie Chrystusa było jednorazowym, 
wyjątkowym wydarzeniem i jednocześnie punktem zwrotnym w dziejach świata. Żaden chrześcijanin nie 
może wierzyć zatem w wizję cyklicznego odradzania się kosmosu106.

Do przeciwników astrologii należał także Marcin Luter, natomiast jednym z jej zwolenników był 
Filip Melanchton107. Tocząca się w ciągu XVI w. debata usiłująca odpowiedzieć na pytanie czy dobry 
chrześcijanin może interesować się astrologią, a także popularne publikacje astrologiczne, dostępne od 
pierwszej połowy tego stulecia, z pewnością miały wpływ na popularność omawianych przedstawień.

Interesujące, że wcześniejsze prace graficzne Behama o treściach astrologicznych nie zawierały kry-
tyki owych koncepcji. Świat i kosmos, ukazane przez artystę z godnością i powagą w cyklu Die Tag der 
VII Planeten, zmieniły się w chłopską groteskę. Ponadto, Beham dokonał zestawienia elementów astrolo-
gicznych i katolickich. Przedstawił chłopów jako dzieci planet i jednocześnie jako świętych, których czcze-
nie było powszechnie krytykowane przez wyznawców luteranizmu. Tym samym, artysta ukazał porządek 
świata, w którym chrześcijańskie dzieci ziemskie działają pod dyktando kosmicznych sił, nie szukając 
ucieczki z wiecznego koła. W ten sposób zinterpretował katolicki kalendarz ze świętymi i uroczystości 
odpustowe jako niemalże pogańskie, a sam katolicyzm przedstawił jako nowe pogaństwo. Zatem „laicki 
i ordynarny temat chłopski posłużył jako środek wyrazu najbardziej aktualnych treści szesnastowiecznych 
debat teologicznych”108.

Miedziorytnicze cykle Behama wprowadzają nas w świat chłopskich zabaw.109. Każdy z nich ujmuje 
ten sam temat w inny sposób, ukazując kolejno świętujących chłopów, wiejskie uroczystości weselne oraz 
symboliczne ukazanie miesięcy. Ostatnia seria łączy w sobie dwa wątki – popularne przedstawienia świąt 
chłopskich i tradycyjny temat dwunastu miesięcy. Dowodzi to dużej przezorności artysty, proponującego 
różne podejścia do jednego tematu. W ten sposób zapewnił sobie przychylność odbiorców o różnych 
upodobaniach, stale zyskiwał nową publiczność, a jego prace cieszyły się popularnością110.

Herbert Zschelletzschky podał w wątpliwość przypuszczenie, że motywacją do stworzenia trzeciego 
cyklu było jedynie powodzenie poprzednich serii. Wskazał rolę, jaką mogły odegrać ówczesne wydarzenia 
polityczne i społeczne, sugerując że powstanie cyklu właśnie w tym czasie nie było przypadkiem. Jego 
zdaniem wydanie w 1546 r. nowej serii tańców chłopskich wiązało się z początkiem wojny szmalkaldz-

104 Odbitki nie są sygnowane, dlatego ich autorstwo nie jest pewne. Przypisane S.Behamowi przez Pauliego (P a u l i 1901, 
904–910), Penczowi przez Röttingera (R. 4–11), H. XXXI, s. 187–199.

105 P a u l i 1901, 115–122; H. s. 74–75; B. 113–130.
106 Święty Augustyn, O Państwie Bożym (De Civitate Dei), tłum. i red. W. Kornatowski, t. 2, Warszawa 2003, s. 912–913.
107 K a s c h e k, op. cit., s. 92.
108 Ibidem, s. 96.
109 R o s e n b e r g, op. cit., s. 61.
110 Podobną strategię zastosował już przy tworzeniu wielkoformatowych drzeworytów. S t e w a r t, Before Bruegel...,  

s. 282, 285.
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kiej111. Beham miałby zatem popierać najpierw rewolucję chłopską w 1525 r., poprzez sprzeciwianie się 
zastanemu porządkowi społecznemu i wspieranie najniższych warstw, a później konflikt religijny w 1546 r., 
stając po stronie protestantów.

Tego rodzaju osądy należy traktować z dużym dystansem, biorąc pod uwagę czas i cel ich powstania. 
Wizerunek artysty zaangażowanego politycznie i wyrażającego swoje poglądy polityczne i religijne poprzez 
twórczość został wykreowany na potrzeby ówczesnego systemu. Doskonale wpisywał się w antyburżu-
azyjne i antychrześcijańskie zapatrywania historyków sztuki z NRD. Ich jednostronna i zdominowana 
ideologicznie interpretacja nie opierała się na konkretnych przesłankach, a argumentacja często była do 
podważenia. Przykładem może być analiza dotycząca dwóch par rycin z przedstawieniem tzw. Wetter-
bauern oraz chłopa i chłopki na targu112, powstałych dopiero w 1542 r., a więc długo po zakończeniu 
rebelii. Banderole z napisami miały przypominać, według Zschelletzschky’ego, walczących chłopów113, 
temat potraktowano zatem jako wyraz buntu chłopstwa114. Ten wykoncypowany pomysł pokazuje, jak 
trudno udowodnić radykalizm poglądów Behama115.

INTERPRETACJE

Większość dotychczasowych badań dotyczących niemieckiej grafiki o tematyce chłopskiej koncentro-
wała się na przedstawieniach drzeworytniczych, ukazujących omówione powyżej zachowania typowe dla 
wiejskiego świętowania: ucztowanie, walkę, taniec i intymne sceny z udziałem par kochanków. Z uwagi 
na to, że te same tematy obecne były także w przedstawieniach miedziorytniczych, poniżej zostanie wyko-
rzystana literatura omawiająca drzeworyty w celu zinterpretowania przedstawień miedziorytniczych. Zatem 
prześledzenie problematyki badań nad wielkoformatowymi wizerunkami świąt wiejskich i odpustów ma 
służyć lepszemu zrozumieniu zagadnień dotyczących „grafiki chłopskiej” Sebalda Behama, w tym trzech 
miedziorytniczych cyklów tańców chłopskich. Należy przy tym zaznaczyć, że obie grupy dzieł powstawały 
w innym czasie i miejscu. Drzeworyty zostały wykonane w latach 20. i 30. w Norymberdze, podczas gdy 
serie miedziorytów powstały pod koniec lat 30. i w latach 40. XVI w. we Frankfurcie.

Interesujące jest, że zazwyczaj badacze poszukiwali jednej słusznej interpretacji. Taka postawa wydaje 
się błędna zarówno w przypadku wielkoformatowych drzeworytów, jak i miedziorytniczych serii, ponieważ 
zawarte w nich liczne odwołania i znaczenia sugerują, iż prace te mogły służyć różnym celom, które nie 
wykluczały się nawzajem. Ponadto, przyjrzenie się im w kontekście historycznym, społecznym i kulturo-
wym otwiera nowe możliwości interpretacyjne.

W literaturze marksistowskiej wizerunki chłopskiego świętowania autorstwa norymberskich artystów 
postrzegano jako bezpośredni opis codziennego życia – realistyczne sceny przedstawiające współczesną 
im rzeczywistość. Myślenie o ówczesnych rytownikach jako o kronikarzach ilustrujących codzienność 
wydaje się jednak błędne116. Analizy omawianych wizerunków dokonywano przede wszystkim pod kątem 
ważnych przemian społecznych, będących konsekwencją wojny chłopskiej w 1525 r.117. Dzieła miały być 
świadectwem wyzwolenia klasy chłopskiej, którą zaczęto ukazywać nie tylko w trakcie pracy, ale także 
podczas świętowania, natomiast artyści, poprzez swoją twórczość, mieli wyrażać sympatię wobec war-
stwy chłopskiej. Odmienne od powszechnie przyjętych sposoby obrazowania w dziełach małych mistrzów 
zostały utożsamione z rewolucyjnym podejściem do kwestii chłopskiej i chęcią zmiany sytuacji społecznej 
najniższej klasy.

111 Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 348.
112 P a u l i 1901, 189, 190; H. s. 102–103 oraz P a u l i 1901, 193, 194; H. s. 106–107.
113 Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 304-305.
114 R a u p p, op. cit., s. 55.
115 Lawrence 1988, s. 205, kat. 56A, 56B.
116 Przykładowo, według Zschelletzschky’ego, miedzioryty Uczta chłopska i Bójka chłopska sprawiały wrażenie „realistycznego 

obrazu chłopskiego życia”; Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 344. Ryciny miały być wynikiem „bezpośredniej obserwacji rzeczywistości, 
utrwalanej w postaci szkiców”; Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit., s. 302–303. Temu poglądowi stanowczo sprzeciwił się Moxey, uznając 
drzeworyty za wynik pracy warsztatowej; M o x e y, op. cit., s. 113.

117 A. H a h n, Die Darstellung der bäuerlichen Geselligkeit in der abendländischen Kunst, pracadoktorska, Greifswald 1952, za: 
R a u p p, op. cit., s. 138; Z s c h e l l e t z s c h k y, op. cit.; R a d b r u c h, op. cit.
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Takiej koncepcji sprzeciwił się Keith Moxey118. Odwołał się do starszej literatury, w której domi-
nowała interpretacja podkreślająca negatywny stosunek artystów do chłopów. Zgodnie z tym poglądem, 
prace graficzne braci Behamów nie miały być odzwierciedleniem rzeczywistości, lecz satyrą czy wręcz 
karykaturą. Autorzy wskazywali na wulgarno-komiczne przedstawienia wiejskich zwyczajów, podkreślające 
często zmysłowość i żywiołowość chłopów. Odczytywali je jako obraz nienawiści i pogardy wyższych 
klas wobec najniższej warstwy społecznej119. Ku takiej interpretacji skłonił się Moxey, podkreślając proces 
strukturyzowania się społeczeństwa. Jego przejawem było dystansowanie się elity wobec gminu i zamknię-
cie chłopstwa w ramach określonej kulturowo klasy. Budowanie owej bariery, oddzielającej gmin od elity, 
dokonywało się poprzez niski styl satyryczny, modus comicus120.

Wydaje się, że wizerunki świąt chłopskich nie mogły być całkowicie oderwane od historyczno-spo-
łecznego tła. Jednak dopatrywanie się w nich realizmu, odczytywanego jako odzwierciedlenie przemian 
w stosunkach społecznych, było podporządkowane marksistowskiej myśli o sztuce i w takim rozumieniu 
z pewnością stanowi nadinterpretację. Niemniej jednak pojawienie się tego typu przedstawień wiązało 
się, w pewnym stopniu, z wydarzeniami historycznymi. W tym sensie ukazywanie zwyczajów, zachowań 
oraz popularnych świąt chłopskich można rozumieć jako swego rodzaju zapis otaczającego świata, a nie 
wyłącznie wynik kreacji artystycznej. Mimo to w swoich pracach graficznych Behamowie zestawiali 
pojedyncze motywy i sceny charakterystyczne dla chłopskiego świętowania w jedną całość. Określenie 
miejsca, w którym odbywały się święta, na przykład Mögelsdorf, było często celowym środkiem arty-
stycznym. Taki zabieg sprawiał, że przedstawiane schematy nie były oderwane od rzeczywistości, ale 
osadzone w konkretnej, znanej odbiorcom przestrzeni. Odwołanie do powszechnego doświadczenia czyniło 
je bardziej przystępnymi121.

Dowodem na to, że pewne elementy w przedstawieniach świąt chłopskich nie były jedynie wymy-
słem artystów, są szesnastowieczne dokumenty opisujące popularne formy rozrywki. Na podstawie tych 
przekazów historycy i folkloryści zrekonstruowali wydarzenia mające miejsce w czasie świąt kościelnych 
w XVI w. w Norymberdze. Ustalono, że po uczestnictwie w porannej mszy świętej oddawano się różnym 
świeckim rozrywkom, takim jak taniec, zapasy czy wspinanie się na słup. Następnego dnia tańczono 
wokół koguta i gaika122, a także grano w kości. Rozrywki dostarczali połykacze ognia, akrobaci, wędrowni 
sztukmistrzowie i sprzedawcy. Wiele z tych motywów występowało w drzeworytach Behama: sprzedaż 
towarów, wspinanie się na słup w celu zdobycia koguta, wyścigi kobiet, gra w kręgle, przechodzenie nad 
mieczami i flaga odpustowa wisząca na wieży kościelnej123.

Nieco inaczej należy potraktować omówione powyżej miedziorytnicze cykle tańców chłopskich. Od 
wielkoformatowych drzeworytów różniły się zarówno rozmiarem, techniką wykonania, jak i podejmowa-
nym tematem. Tańczące pary chłopskie ukazane na miedziorytach, w odróżnieniu od drzeworytniczych 
wersji tego tematu, nie miały szerokiego kontekstu rodzajowego. Niemal całkowicie pozbawione pejzażu, 
poszczególne odbitki ukazywały wyłącznie konkretne pary czy grupy postaci. Pomyślane jako cykl, dopie-
ro po zestawieniu wszystkich przedstawień tworzyły całość, prezentującą konkretny taniec lub chłopskie 
uroczystości weselne. 

Niezależnie od różnic stylistycznych i odmiennego ujęcia tematu, miedzioryty, podobnie jak prace 
drzeworytnicze, odzwierciedlały, do pewnego stopnia, zwyczaje związane z uroczystościami ślubnymi, 
rzeczywiste pozy taneczne i wydarzenia towarzyszące zabawie. Nie należy oczywiście odczytywać ich 
wyłącznie jako dokumentacyjnego zapisu realiów, gdyż ich znaczenie było dużo szersze. Istotne były 
zarówno nawiązania do wcześniejszych i ówczesnych tradycji, jak i kontekst moralizatorski wynikający 
z ukazywanych przykładów zachowań.

118 Moxey sam jest nota bene postmarksistą.
119 A. B a r t e l s, Der Bauer in der deutschen Vergangenheit, Jena 1930; K. U h r i g, Der Bauer in der Publizistik der Reformation 

bis zum Ausgang des Bauernkrieges, „Archiv für Reformationsgeschichte”, 23, 1936, s. 70–125 i 165–225; L i c h t e n b e r g, op. cit.; 
Wa l d m a n n, op. cit.; R o s e n b e r g, op. cit.

120 M o x e y, op. cit. Mistrzowskie zastosowanie komicznego, niskiego stylu reprezentował Taniec chłopski Holbeina – fresk 
na fasadzie tzw. Basler Haus w Bazylei (1520–1522, zniszczony, dawna nazwa Zum Tanz). Do dziś zachowały się rysunki Holbeina 
i akwarelowa kopia Nikolausa Rippela z ok. 1600 (Kupferstichkabinett, Basel); R a u p p, op. cit., s. 176.

121 R a u p p, op. cit., s. 164.
122 Malowany i ukwiecony słup, wokół którego odbywały się tańce w czasie święta.
123 S t e w a r t, Paper Festivals…, s. 323–324.
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W swojej obszernej analizie dotyczącej wizerunków chłopa w sztuce północnoeuropejskiej Joachim 
Raupp uznał, że punktem wyjścia dla przestawień świąt i tańców chłopskich w grafice niemieckiej musiały 
być serie samodzielnych odbitek z pojedynczymi postaciami lub grupami figuralnymi. Jednym ze źródeł 
tej tradycji obrazowej w grafice miały być moryski (niem. Moriskentanz)124.

Rozwojowi dzieł rysunkowych i graficznych ukazujących taniec towarzyszyły dyskusje na temat tego 
rodzaju zabawy. Wszystkie jej formy były stanowczo potępiane w dydaktycznej literaturze późnego śre-
dniowiecza i w XVI w. Moralną dezaprobatę wobec tej rozrywki wyrażali zarówno duchowni, jak i władza 
świecka. Poza kościelnymi kazaniami i traktatami na temat zgubnych skutków tańca, również działania 
władz norymberskich miały na celu ograniczenie tej formy zabawy poprzez ustanowienie odpowiednich 
przepisów prawnych125.

Głównym argumentem wysuwanym przeciwko tańcowi było jego pogańskie i bluźniercze pochodzenie. 
Wskazywały na nie co najmniej dwa przykłady biblijne: taniec Izraelitów wokół złotego cielca i taniec 
Salome przed Herodem126. Ponadto, jak uważano, tańce przyczyniały się do profanacji świąt kościelnych 
i prowadziły do nagannych wybryków, stanowiąc szczególną okazję do pokus i prowokując erotyczne 
zachowania. Taką argumentacją posługiwali się nie tylko ojcowie kościoła, ale też reprezentanci wszystkich 
szesnastowiecznych wyznań127. Zestawienia tych powszechnych argumentów dokonał również Sebastian 
Brant w swoim satyryczno-dydaktycznym poemacie Das Narrenschiff128. W rozdziale poświęconym tej 
rozrywce szczególnie skrytykował rodzaje tańca, które wzbudzały największy gniew także wśród innych 
moralizatorów. Do najbardziej bezwstydnych należały te, w których kobietę podnoszono do góry i pod-
rzucano lub obracano w powietrzu. Jak zauważył Brant, podczas tych wybryków widoczne były nagie 
nogi kobiet129.

Powszechnemu potępieniu tańca przeciwstawiał się natomiast Luter. Mimo, że krytykował nadużycia 
i uważał, że w tańcu może tkwić zło, jego stosunek do tej rozrywki był raczej tolerancyjny. Pozytywnie 
wypowiadał się na temat tańców w czasie uroczystości weselnych. W jednym ze swoich kazań stwierdził, 
że nie widzi nic złego w tańcu młodych uczestników świętowania, pod warunkiem że jest on powścią-
gliwy i odpowiedni130.

Taniec występował kilkakrotnie jako wyraz radości i rozrywka miła Bogu również w Biblii: Izraelitki 
tańczące po przejściu przez Morze Czerwone i po zwycięstwie nad Filistynami, Dawid tańczący po pokona-
niu Goliata i przed Arką Przymierza, kobiety uprowadzone z tańca, które zostały żonami Beniaminitów131. 
Ponadto Psalmista wzywał do chwalenia Boga przez taniec, co znalazło swoje potwierdzenie także we frag-
mencie Księgi Koheleta głoszącej, że wszystko ma swój określony czas, również taniec132.

Wobec biblijnych dowodów, że taniec nie był postrzegany jedynie negatywnie, jego przeciwnicy 
wyjaśniali, że ich potępiający osąd odnosił się tylko do wspólnego tańca kobiet i mężczyzn133. Uznanie 
tańca miało swoje konsekwencje w sztukach wizualnych. Kontekst świąt chłopskich i ikonografii przywar 
potwierdza jednak powszechne potępianie tańca ludowego. Przedstawienia tańczących chłopów mogłyby 
zatem być satyrą na nieobyczajność rozrywki, zilustrowaną przez szczególnie gorszące i prostackie exem-
pla134. Żywiołowe pozy i niezgrabne gesty tańczących chłopów miały odwzorowywać prostacką naturę 
tańca chłopskiego.

124 R a u p p, op. cit., s. 182. Moryska lub moreska – nazwa tańców ludowych, występujących od Hiszpanii, przez Francję i Niemcy 
aż po Bałkany, pochodzenia antycznego (tańce urodzaju), uważanych dawniej za ilustrację walk z Maurami w Hiszpanii. Wykonywane 
w groteskowych kostiumach „mauretańskich”, z dzwonkami, kijami, mieczami, chustkami w rękach; wzorowane na nich intermedium 
baletowe w XVI–XVII w. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2001, s. 714.

125 M. B ö h m e, Geschichte des Tanzes in Deutschland, t. 1, Leipzig 1886, rozdz. 7 i 8.
126 Wj 32,19; Mk 6,22.
127 R a u p p, op. cit., s. 165
128 W rozdz. 61, O tańcu, napisał: „Serio zaś o tańcu myślę / Że on z grzechem w parze idzie […] / Taniec wiele grzechów 

rodzi, / Pychę, pijaństwo, obżarstwo, / Nieczystości sprzyja łatwo”. S. B r a n t, Das Narrenschiff, Basel 1494, tłum. A. Lam, Pułtusk 
2010, s. 151.

129 Ibidem.
130 H.P. C l i v e, The Calvinists and the Question of Dancing in the 16th Century, „Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, 

23, 1961, no 2, s. 296–323.
131 Wj 15,20; 2Sm 6,14; 2Sm 6,14; 1Krn 15, 29; Sdz 21, 21–23.
132 Ps 150, 4; Koh 3,40; R a u p p, op. cit., s. 165.
133 C l i v e, op. cit., s. 299.
134 R a u p p, op. cit., s. 165.
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Tę interpretację potwierdzałby sposób, w jaki inni norymberscy artyści tego czasu ukazywali tancerzy 
należących do pozostałych klas społecznych135. Cykle przedstawiające tańczących reprezentantów wyższych 
sfer również cieszyły się popularnością. Zarówno strój, jak i dostojne, pełne wdzięku pozy wskazywały 
przynależność ukazanych par do elity. Jednym z najwcześniejszych przykładów była drzeworytnicza seria 
autorstwa Hansa Schäufeleina, wydana w Norymberdze w latach 1531–1535136. Tekst fragmentu anoni-
mowej inskrypcji umieszczonej nad postaciami prowadzącymi korowód brzmiał: „Prowadźmy pochód 
powoli jak przystało arystokracji”137. Wiersz Hansa Sachsa z 1559 r., zatytułowany Taniec mieszczański, 
rozpoczynał się od podobnych słów: „Prowadźmy pochód w wytworny sposób / Jak przystało klasie 
mieszczańskiej”138.

Zarówno w sztuce, jak i w literaturze istniało wyraźne rozróżnienie sposobu tańczenia niższych i wyż-
szych klas społecznych. Taniec dworski, przejęty przez patrycjat miejski i zamożne mieszczaństwo, nie 
podlegał negatywnej ocenie. Dworskie bankiety odbywały się w Ball- i Tanzhäuser, w Dworach Artusa 
czy w domach biesiadnych gildii. Elegancki taniec dworski był zaprzeczeniem pełnego ekspresji i swobody 
tańca ludowego, Moriskentanz. Podobnie graficzne cykle ukazujące tańczące mieszczaństwo i arystokrację 
stanowiły odpowiednik i jednocześnie przeciwieństwo serii ukazujących chłopskie zabawy.

Wizerunki te podkreślały kontrast między postawą realizującą ideał szarmanckiej miłości a ostenta-
cyjnymi zachowaniami o niczym nieograniczonej swobodzie i braku przestrzegania jakichkolwiek norm 
przyzwoitości. W sprzeczności z kodeksem zachowań arystokracji i mieszczaństwa stały między innymi 
spory, często prowadzące do bójki, które miały demaskować instynktowne i nierozważne zachowania 
chłopów. Różnice były widoczne także w wyglądzie postaci. Chłopi przedstawiani byli zazwyczaj jako 
pokraczni, niechlujni i brzydcy. Ich krępa sylwetka wskazywała na rodzaj wykonywanej pracy, szeroka 
i kanciasta głowa była często zniekształcona przez guzy, a charakterystyczną cechą był wystający i nie-
foremny nos. Te kontrastujące wizerunki członków niższej i wyższej warstwy społecznej służyły umoc-
nieniu i zdefiniowaniu siebie nawzajem poprzez ukazanie różnicy między utrwalonym kodem zachowań 
arystokracji a jego brakiem wśród chłopstwa139.

***

W dyskusji na temat „grafiki chłopskiej” Behama badacze przedstawiali różne koncepcje dotyczące 
przyczyn powstania wielkoformatowych drzeworytów i intencji artysty. Dla zrozumienia zagadnień zwią-
zanych z przedstawieniami odpustów kluczowe jest nakreślenie historycznej sytuacji Norymbergi w 1. 
połowie XVI w. W marcu 1525 r., dwa miesiące po przyjęciu przez miasto luteranizmu, rada miejska 
ustanowiła nowe zasady dotyczące uroczystości i świąt kościelnych. Zgodnie z nauczaniem Lutra, który już 
w 1520 r. skrytykował święta kościelne, zlikwidowano część z nich, ponieważ ich uczestnicy „denerwowali 
Boga bardziej w czasie dni świątecznych niż w ciągu pozostałych dni”140. Świętowanie, w czasie którego 
świeckie zachowania dominowały nad religijnymi, zaczęło być postrzegane jako zniewaga wobec sacrum. 
Celebrowanie stało się źródłem licznych grzechów, takich jak bluźnierstwo, pijaństwo, złość, pożądanie 
czy cudzołóstwo, a także publicznych przestępstw, sporów, bijatyk, a nawet zabójstw. W 1526 r. rada 
miejska zakazała obchodzenia odpustów w całkowicie świeckiej formie, a jedynym dozwolonym elemen-
tem pozostał targ.

 przyniosły oczekiwane rezultaty w przypadku świąt obchodzonych w mieście, jednak na wsi uroczy-
stości odpustowe odbywały się bez zmian. Rok później rada uzasadniała konieczność likwidacji świątecz-
nych obchodów dodatkowymi problemami, w tym kwestią tak zwanych toastów, wymuszającym wypicie 
takiej samej ilości alkoholu jak osoba poprzedzająca. Podkreślano społeczny wymiar skutków pijaństwa, 
do których należały utrata pracy, a tym samym brak możliwości utrzymania rodziny i gospodarstwa. 

135 M o x e y, op. cit., s. 118.
136 H. XLII, s. 81–95; B. 11, 103-4 – 103-18, s. 284–287.
137 „Lass uns den Reyen langsam füren /Als es dem Adel thüt gebühren”.
138 „Die zwen fordanczer sagen / Las uns den rayen sitlich füeren / Wie es den purgern gepüeren”.
139 M o x e y, op. cit., s. 119.
140 Luter skrytykował święta kościelne w swojej rozprawie z 1520 r. An den christlichen Adel deutscher Nation; M o x e y, op. cit., 

s. 126–127.
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Podejmowane próby aby zakazać świętowania okazały się zadaniem niezwykle trudnym i trwały aż po 
XVIII stulecie141.

Krytyka katolickich świąt odpustowych ściśle wiązała się z problemem pijaństwa i nietrzeźwości. 
Wszystkie grzechy i niegodne zachowania potępiane przez radę miejską wynikały, jak wierzono, z nad-
miernego spożycia alkoholu. Przekonanie o zgubnych skutkach pijaństwa wyrażane było już w późnośre-
dniowiecznej literaturze i homiletyce oraz w szesnastowiecznych traktatach. Anonimowy pamflet z 1524 r. 
wskazywał na skutki wspomnianych „toastów”. Znalazły się wśród nich pijaństwo, bluźnierstwo, agresja, 
walka, zabójstwa, bezmyślne działania, niewierność, choroba i lenistwo142.

W traktacie z 1528 r. Sebastian Franck wymienił szkody, jakie przynosi pijaństwo zarówno dla ciała, 
duszy, honoru, jak i posiadanych dóbr143. Dokonał zestawienia zwierzęcych zachowań z postępowaniem 
pijaka: wydaje on dźwięki jak pies i niedźwiedź, a wymiotuje i czołga się do koryta jak świnia. Chęć 
dobitnego wyrażenia treści pozwalała na bezpośrednie, realistyczne, a nawet odrażające ukazanie kon-
sekwencji pijaństwa. Do popularności tematu ekskrementów przyczyniła się częściowo barwna retoryka 
samego Lutra144.

Tradycja takich przedstawień rozpowszechniła się z czasem również w grafice145. Tego typu teksty 
i ilustrujące je drzeworyty niewątpliwie stanowiły inspirację dla kompozycji Behama i innych antykato-
lickich drzeworytów o satyrycznym zabarwieniu. Niektóre motywy były wręcz dosłownie przeniesione ze 
wzoru, literackiego lub wizualnego. Jako przykład mogą posłużyć wspomniane odniesienia do zwierząt 
czy ilustracja drzeworytnicza na stronie tytułowej pamfletu Francka ukazująca biesiadowanie i jego skutki. 
Wymiotujący mężczyzna przypomina postaci chłopów pojawiające się w pracach graficznych Behama.

W badaniach nad wielkoformatowymi drzeworytami braci Behamów powracającą kwestią był ich cel 
dydaktyczny i moralistyczny. Traktaty i dążenia rady miejskiej oraz czołowych reformatorów do zlikwi-
dowania zabaw odpustowych z pewnością przyczyniły się do popularności przedstawień podkreślających 
konsekwencje pijaństwa. W swoich pracach graficznych artyści ukazywali niemoralne wybryki chłopów 
biorących udział w zabawach odpustowych za pomocą konwencjonalnej ikonografii przywar. Stereotypy 
odnoszone do chłopów i odpustów stały się nośnikami satyry i dydaktyki146.

Miedziorytnicze cykle również można rozpatrywać w kontekście dydaktyczno-moralizatorskim. Ostatnie 
odbitki z serii Wesele chłopskie zostały poświęcone powszechnie znanym skutkom nałogów i odwołują 
się do tradycji drzeworytniczych świąt chłopskich. Wydaje się, że w Pochodzie weselnym Beham zrezy-
gnował z wrogiej chłopom satyry. Celem tej serii było jak najtrafniejsze ukazanie chłopskich charakterów. 
W dwóch zamykających ją rycinach, Uczcie i Bójce chłopskiej, artysta zastosował zasadę podziału, przejętą 
z dydaktyczno-ilustracyjnego drzeworytu. Dwa przeciwstawne aspekty chłopskiego świętowania, niewin-
na zabawa – taniec oraz bijatyka, wskazują na dydaktyczną funkcję cyklu. W tym przypadku przywary 
i moralizatorskie intencje artysty zostały złagodzone poprzez zabawne teksty na banderolach147.

Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy w wizerunkach chłopskich wyrażała się pogarda dla stanu 
chłopskiego, czy też poszukiwano w nich tylko przedmiotu rozrywki. Z pewnością postać chłopa została 
zdeformowana i uczyniono z niej pewien stereotyp. Jednak na tej podstawie nie można ocenić czy repre-
zentował on stan chłopski, czy był po prostu uosobieniem prymitywności, przeczącej mieszczańskiemu 

141 O reformie dotyczącej obchodzenia odpustów: S t e w a r t, Paper Festivals…; e a d e m, Before Bruegel…, s. 34 –120.
142 J. v o n  S c h w a r z e n b e r g, Vonn zutrincken laster unnd jetz myszbrauch der schendlichen darauss Erfolgen, Gastel 1524; 

S t e w a r t, Before Bruegel…, s. 73.
143 S. F r a n c k, Von dem grewlichen laster der trunckenheit, Ausburg 1533. Franck był radykalnym reformatorem i spirytualistą, 

przyjacielem Behama i prawdopodobnie jego szwagrem. Przybył do Norymbergi ok. 1527 r., gdzie pracował jako drukarz, później jako 
pisarz. Wspomniany pamflet porównano do wizualnej reprezentacji problemu pijaństwa w Odpuście w Mögelsdorf Behama. Francka 
i Behama łączyły podobne poglądy, obaj związani byli z kręgiem spirytualisty Hansa Dencka, pozostającego z kolei pod wpływem 
Andreasa Karlstadta. To właśnie te kontakty miały wpłynąć na radykalne zapatrywania braci Behamów, prowadząc do ich oskarżenia 
w 1525 r. S t e w a r t, Sebald Beham: Entrepreneur..., s. 4. Na temat Dencka M.G. B a y l o r, Hans Denck: Von revolutionären Wieder-
täufer zum radikalen Spiritualisten, [w:] Nürnberg 2011, s. 49–55. O powiązaniach Behama z Franckiem S t e w a r t, Before Bruegel..., 
s. 30–34, 119.

144 S.K. S c h m i d t, K. N i c h o l s, Altered and Adorned, New Haven 2011, s. 13.
145 O krytyce pijaństwa w XVI w. S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 59–135.
146 R a u p p, op. cit., s. 161.
147 Ibidem, s. 188–190.
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i dworskiemu kodeksowi obyczajów. Z drugiej strony samodzielne miedzioryty ukazujące tańczących 
chłopów traktowane były zazwyczaj jako satyryczne i komiczne wizerunki148.

Zgodnie z nowszą interpretacją teksty krytykujące pijaństwo nie miały na celu jedynie nagany za złe 
postępowanie i zalecenia, żeby zachowywać trzeźwość i umiar. Alkoholizm odczytywany był jako znak 
zbliżającego się końca świata. Tak interpretował ten problem między innymi Luter, jednak najbardziej 
wyraziście pisał o nim Franck, którego wspomniany już pamflet głosił: „[…] obżarstwo i pijaństwo są 
pewnym znakiem dnia sądu”149. W rzeczywistości nie chodziło jednak o faktyczne przewidywanie zbliżają-
cego się końca świata, ale o wezwanie do rozsądku i trzeźwości. Niezależnie od sytuacji, każdy powinien 
być na tyle świadomy, żeby rozpoznać znaki zapowiadające nadchodzący dzień ostateczny150.

Moxey postawił tezę, że Beham ukazał chłopstwo w negatywny sposób, a jego prace nazwał saty-
rycznymi „instrumentami represyjnego humoru”. Miały być one narzędziem wyrażającym luterańską kry-
tykę wobec świąt katolickich i jednocześnie odzwierciedleniem wzrastającej tendencji do wyśmiewania 
niższych warstw151.

Z kolei Margaret Carroll wskazała na inny aspekt, związany z sytuacją polityczną Norymbergi. Nie 
negując zdania innych badaczy, że omawiane dzieła graficzne mogły być postrzegane w negatywny sposób, 
Carroll wykazała, że mogły spotykać się również z aprobatą. Swoją tezę oparła na studiach nad tradycją 
opinii w szesnastowiecznych Niemczech i Niderlandach, w której wiejskie świętowanie często oceniano 
pozytywnie152.

 krajach niemieckojęzycznych w XVI w. gwałtownie wzrosło zainteresowanie minionymi dziejami 
narodu. Początkowo, idąc za przykładem Włochów, Niemcy zwrócili się w stronę klasycznego antyku. 
Nie dokonując oczekiwanych odkryć, skoncentrowali się na historii średniowiecznej. To na niej oraz na 
zapiskach Tacyta oparli poszukiwania swoich korzeni153. Odkrycie pod koniec XV w. Germanii154 przez 
rzymskiego historyka było ważnym wydarzeniem, które wpłynęło na opinię szesnastowiecznych badaczy 
niemieckich.

Dzieło to pozwoliło humanistom i patriotom zdefiniować narodową tożsamość kulturową155. Niezwykle 
ważne była teza Tacyta, który uznał kulturę antycznych Germanów za kulturę wiejską. Chłopi, pierwsi 
mieszkańcy krajów niemieckich, nie stronili od przyjemności takich jak ucztowanie czy picie alkoholu. 
Pomimo stwierdzenia, że podczas wiejskiego świętowania często dochodziło do bójek, historyk podkreślał 
wartość społeczną zabaw. „Germania stała się zatem nową historyczną podstawą dla pozytywnej oceny 
niemieckiego chłopstwa jako klasy i wiejskich uroczystości kościelnych jako zwyczaju”156.

Carroll wsparła swoją tezę pismami szesnastowiecznych humanistów: Johanna Boemusa, Johannesa 
Aventinusa i Johannesa Agricoli. Wszyscy trzej przekazali pozytywny wizerunek chłopów, pisząc o ich 
ubóstwie, ciężkiej, ale godnej pracy i zwyczajach, a przede wszystkim o odpustowym świętowaniu, które-
mu towarzyszyły muzyka, jedzenie, picie i tańce157. Łaciński tekst Boemusa został przetłumaczony przez 
Francka na język niemiecki, co przyczyniło się do poszerzenia kręgu jego odbiorców158. Również to dzieło 
zawierało opis elementów typowych dla wiejskiego folkloru, w tym uroczystości odpustowych. Franck 
odegrał dużą rolę w procesie odnajdywania sensu germańskiej przeszłości, odwołując się do pogańskich 

148 Ibidem, s. 53.
149 S. F r a n c k, Von dem grewlichen laster der trunckenheit, [w:] Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe mit Kommentar, hrsg. 

P. Knauer, t. 1, Berlin 1993, s. 406.
150 Ibidem, s. 95.
151 M o x e y, op. cit.
152 C a r r o l l, op. cit.
153 J.L. L e v y , The Erotic Engravings of Sebald and Barthel Beham: a German Interpretation of a Renaissance Subject, [w:] 

Lawrence 1988, s. 51–52.
154 Germania (łac. De Origine et situ Germanorum, pol. O pochodzeniu i kraju Germanów) – dzieło etnograficzne o plemionach 

germańskich leżących poza Cesarstwem Rzymskim napisane przez Tacyta ok. 98 r. Zachowało się tylko w jednym egzemplarzu znalezi- napisane przez Tacyta ok. 98 r. Zachowało się tylko w jednym egzemplarzu znalezi- Tacyta ok. 98 r. Zachowało się tylko w jednym egzemplarzu znalezi-. 98 r. Zachowało się tylko w jednym egzemplarzu znalezi- 98 r. Zachowało się tylko w jednym egzemplarzu znalezi-
onym w opactwie Hersfeld w Niemczech, należącym wówczas do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, skąd trafiło do Włoch w 1455 r. 
Germania wzbudziła zainteresowanie wśród niemieckich humanistów takich jak Konrad Celtis, Johannes Aventinus czy Ulrich von 
Hutten.

155 Związek pomiędzy etnograficznymi pracami humanistów a niemieckim nacjonalizmem opisany również w: S t e w a r t, Paper 
Festivals…, s. 320–321.

156 C a r r o l l, op. cit., s. 290.
157 Ibidem, s. 290–292.
158 S. Franck, Weltbuch. Spiegel und biltniss des gantzen erdbodens, Tübingen 1534.
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przodków. Interesujące, że jego teksty przytaczane były przez badaczy zarówno jako entuzjastyczne, jak 
i potępiające opisy wiejskiego świętowania159.

Omówione poglądy nie były powszechne, jednak są wystarczającym świadectwem, aby uznać, że 
wiejskie świętowanie nie musiało być postrzegane zawsze negatywnie i jednostronnie. Ponadto, opinie te 
miały służyć konkretnemu, politycznemu celowi. Pisma wspomnianych humanistów podkreślały wartość 
rodzimej kultury popularnej i stawiały ją w opozycji do obcych wpływów papieża, cesarza i króla160. 
Niezależnie od tego, czy artyści rzeczywiście chcieli wyrazić sprzeciw wobec obcych wpływów, zaintere-
sowanie geografią i historią niemiecką, przejawiające się w pismach humanistów, niewątpliwie wpłynęło 
na rozpowszechnienie tematyki chłopskiej w sztuce niemieckiej.

Nadanie pozytywnej wartości niemieckiej scenerii i współgrającej z nią dzikości, wynikało nie tylko 
z odkrycia Germanii Tacyta, ale również z przeciwstawienia dwóch formuł, niemieckiej, Deutsch i wło-
skiej, Welsch161. Przejawem tego zjawiska, wyrażającym się również w ówczesnej literaturze, był sposób 
przedstawiania krajobrazu u Altdorfera i Cranacha. Wartości reprezentowane przez bohaterów ich dzieł 
były tożsame z tymi, które Niemcy wychwalali u swoich mitycznych przodków. Wiązało się to także 
z popularnością wyobrażeń germańskiego ludu (niem. Urvolk) i dzikich ludzi (niem. Wilde Leute), będących 
przeciwieństwem cywilizacji162. To zainteresowanie ujawniło się również w późnogotyckiej ornamentyce 
roślinnej i dekoracji sklepień, nawiązujących do germańskiego pralasu, puszczy (niem. Urwald).

***

Poza pismami historyków czy humanistów, dużą rolę w przybliżeniu życia chłopskiego odegrała także 
literatura jarmarczna. Do wzrostu popularności tej tematyki przyczyniły się sztuki karnawałowe rozwi-
jające się w Norymberdze od połowy XV w. Literacki schemat odpustowy miał jednak swoje początki 
nie tam, ale w regionie Górnego Renu. Stamtąd pochodziły dwa bazylejskie przykłady, anonimowa seria 
pojedynczych rysunków ukazujących tańczących chłopów163 oraz Kirmes Alphabet Hansa Holbeina164.

Wskazano nawet na podobieństwo jednej z tańczących par Dürera do pary chłopskiej z bazylejskiego 
cyklu165. Przypuszcza się, że artysta widział szkic podczas swojej podróży, skopiował go i przywiózł do 
Norymbergi. Tego typu prace mogły stanowić inspirację dla dzieł Dürera, które z kolei z pewnością miały 
wpływ na twórczość Sebalda Behama. Zapoznając się z rysunkami i miedziorytami w warsztacie mistrza, 
uczniowie z pewnością zetknęli się z wizerunkami chłopa, które kopiowali podczas swojej praktyki. 
Inspiracja pracami Dürera widoczna jest w pierwszych pracach Behama o tematyce chłopskiej: pięciu 
niewielkich rycinach i dwóch akwafortach wykonanych w latach 1520–1522. Ukazywały one chłopów 
tańczących, grających na dudach czy splecionych w miłosnych objęciach, a także chłopa czy parę chłopską 
w drodze na targ lub sprzedających tam swoje produkty166.

Ostatni typ reprezentuje para miedziorytów ukazujących chłopa na targu na jednej odbitce i jego żonę 
na drugiej167. Treść znajdujących się nad nimi banderoli brzmi: „Deten wir verkaufen / Zum Wein wolt wir 

159 Lawrence 1988, s. 17; M o x e y, op. cit., s. 127; S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 30–34.
160 C a r r o l l, op. cit., s. 295.
161 Na temat opozycji Deutsch-Welsch M. B a x a n d a l l, The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, New Haven 1980, 

s. 135–142 oraz L. S i l v e r, Forest Primeval: Albrecht Altdorfer and the German Wilderness Landscape, „Simiolus: Netherlands Quar-„Simiolus: Netherlands Quar-Simiolus: Netherlands Quar-
terly for the History of Art”, 13, 1983, no 1, s. 4–43.

162 L. Silver, The State of Research in Northern European Art of the Renaissance Era, „The Art Bulletin”, 68, no 4, 1986, 
s. 518–535.

163 Cykl wykonany przez anonimowego naśladowcę Martina Schongauera; R a u p p, op. cit., s. 183–184, il. 164.1–164.5. 
Najwcześniejsze zachowane przedstawienie tańca i święta chłopskiego w sztuce niemieckiej uchodzi anonimowy rysunek piórkiem 
z Muzeum Zamkowego w Weimarze (ok. 1490–1500): R a u p p, op. cit., s. 178–181, il. 161.

164 Zob. przyp. 44.
165 Podobieństwa widoczne są przede wszystkim w pozie obu par i fizjonomii chłopa, jego wyciągniętym ramieniu, nastroszonych 

włosach i otwartych ustach z widocznymi zębami; R a u p p, op. cit., s. 184.
166 P a u l i 1901, 187–198; H. s. 100–110. Za wzór mogła posłużyć Para chłopska na targu Dürera (B. 89). Przykładem 

bezpośredniego kopiowania rysunków Dürera przez Behama jest Obejmująca się para chłopska z lat ok. 1515–1520; S t e w a r t, Before 
Bruegel..., s. 19–23, 283, il. 1.3–1.6.

167 P a u l i 1901, 187–188; H. s. 100–101. Temat chłopa idącego na targ pojawił się po raz pierwszy we Włoszech ok. 1460 r., 
w scenie z wizerunkiem Saturna we florenckiej miedziorytniczej serii planet anonimowego artysty, nie wiadomo jednak, w jaki sposób 
został spopularyzowany w grafice niemieckiej; R a u p p, op. cit., s. 56. 
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laufen” (Jak sprzedamy, pobiegniemy na wino). W podobnej parze chłopskiej idącej na targ, mężczyzna 
niósł jaja w koszyku i zające na plecach, a kobieta gęś i dzbany168. Rola chłopa jako dostawcy żywności 
została opisana jedynie w literaturze jarmarcznej, dlatego utożsamianie chłopa z handlarzem było pewną 
deformacją rzeczywistości.

Przedstawienia karnawałowe odbywały się w karczmach lub na ulicach, a aktorami byli rzemieślnicy 
przebrani w stroje chłopskie. W owych Fastnachspielen (dosłownie „sztuki ostatkowe”) i przedstawianych 
anegdotach często wprowadzano postacie niezdarnych chłopów169. Spektakle o tematyce chłopskiej były 
jednymi z najbardziej ordynarnych i obscenicznych. Często dominowała w nich brzydota i deformacja, 
eksponowano brak manier, zachowania seksualne i obscena związane ze sferą ekskrementów170. Takie 
elementy, stanowiące o komizmie przedstawienia, odnajdziemy również w twórczości Behama, między 
innymi w Odpuście w Mögelsdorf. Potwierdza to zatem przytaczaną hipotezę, że ryciny służyły nie tylko 
celom moralizatorskim, ale miały wywoływać również rozbawienie i śmiech171.

Kontynuatorem tradycji przedstawień karnawałowych w XVI w. był przywoływany poeta i dramaturg 
Hans Sachs. Norymberska publiczność przywykła do tego, że postać chłopa na scenie była wyrazem 
grubiańskiego i obscenicznego humoru172.

Chłopi w dziełach graficznych braci Behamów przypominają bohaterów Fastnachspiele Sachsa. Poeta 
ukazywał chłopów jako postaci komiczne i nadawał im niekiedy obraźliwe nazwiska, na przykład: Herman 
Hirnlos – Herman Bezmyślny, Velle Mistfinck – Velle Gównojad. Jednak Sachs pokazywał chłopów również 
jako ludzi godnych, ale przeciążanych pracą, dręczonych nieuczciwym traktowaniem przez arystokrację 
i atakowanych przez napadających na nich rycerzy173. 

Postacie świętujących chłopów w grafice można zatem uznać za obrazowy odpowiednik literackiego 
stereotypu wieśniaka174. Chłop był jedną z typowych postaci literackich późnośredniowiecznej niemiec-
kiej literatury i sztuki teatralnej. Ów typ wykształcił się w ramach poezji rycerskiej i stosowany był jako 
środek służący parodiowaniu rycerskich ideałów zachowania. Jako przykład takiego utworu może służyć 
wiersz Heinricha Wittenwilera Pierścień z początku XV w., którego tematem był ślub chłopski175. Poeta 
opisał nowożeńców jako uosobienie brzydoty, a przyjęcie weselne jako dziką i barbarzyńską ucztę, na 
której chłopi jedzą i piją bez umiaru. Taniec określił natomiast jako sprośny i niestosowny. Wiersz koń-
czył się sceną walki.

Powyższy opis wiejskiego ślubu przypomina sceny przedstawione przez Sebalda Behama w cyklach 
Pochód weselny i Wesele chłopskie / Dwanaście miesięcy176. W obu przypadkach chłopi ucztują, tańczą 
i biją się. Nie wiadomo czy Beham znał wspomniany wiersz, zatem nie należy zakładać, że wywarł on 
wpływ na jego miedziorytnicze serie. Jednak tego rodzaju dzieła literackie oraz przedstawienia karnawałowe 
opisujące uroczystości weselne z pewnością przyczyniły się do wytworzenia pewnego stereotypu, który 
funkcjonował w powszechnej świadomości i stał się popularny również w sztukach plastycznych177.

Bezpośredni związek między słowem a obrazem występuje w drzeworytach Odpust w Mögelsdorf 
(il. 5) i Taniec nosów w mieście głupców (il. 7)178 Sebalda Behama. Tekst autorstwa Sachsa, umieszczony 
poniżej przedstawienia, był komentarzem do ukazanej sytuacji. W Odpuście… trzy pierwsze obrazowe 
elementy kompozycji podkreślały nadmierne spożycie alkoholu: karczma po lewej stronie, wymiotujący 
mężczyzna oraz świnia, symbolizująca w tym przypadku pijaństwo179. Pozostałe sceny przedstawiały 

168 Zob. przyp. 104.
169 L i c h t e n b e r g, op. cit., s. 70.
170 M o x e y, op. cit., s. 128.
171 S t e w a r t, Paper Festivals…, s. 313.
172 M o x e y, op. cit., s. 128
173 W. F r e n c h, Mediaeval civilization as illustrated by the fastnachtspiele of Hans Sachs, Göttingen–Baltimore, 1925, s. 37.
174 M o x e y, op. cit., s. 128.
175 H. W i t t e n w i l e r, Der Ring, Schwaben (?), ok. 1410; Monachium, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 9300, fol 1v.; M o x e y, 

op. cit., s. 127.
176 Przy założeniu, że dwie ryciny z przedstawieniem uczty i bójki należą do serii, a tym samym zamykają cykl.
177 Inne przykłady literackie S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 208–210.
178 Der Nasentanz zu Hümpelsbrunn, P a u l i 1901, 1250; H. s. 259.
179 Krzew, słup lub drzewiec wskazywały na sprzedaż wina; S t e w a r t, Paper Festivals…, s. 311, przyp. 28. Porównanie zachowania 

pijanego człowieka do świni było rozpowszechnione i występowało również w pracach graficznych innych artystów. Luter twierdził, że 
pijanego należy przedstawiać w postaci świni. Świnia jako symbol pijaństwa m.in. u Cornelisa Anthonisza, S t e w a r t, Before Bruegel..., 
s. 94–98, il. 2.15 oraz e a d e m, Paper Festivals…, s. 312, przyp. 29.
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zaloty, muzykowanie i tańczenie. Tylko wiersz informował o tym, że świętowanie zakończyło się walką. 
W ten sposób obraz i tekst uzupełniały się nawzajem, tworząc spójną całość i umożliwiając rekonstrukcję 
przebiegu wydarzeń.

Wobec dużego odsetka analfabetów treść wierszy docierała prawdopodobnie do nielicznych. To, że 
obraz był ważnym środkiem przekazu zapewniało popularność tego typu drzeworytom, a tym samym 
popyt na nie wśród szerokiej publiczności. Wiersz umożliwiał zrozumienie całości tym, którzy umieli 
czytać lub którym czytano180.

W Tańcu nosów… Sachs opisał rozrywki, które obserwował w czasie odpustowego świętowania, m.in. 
tytułowy „taniec nosów”. Trzy nagrody wiszące na tyczce były przeznaczone dla uczestników konkursu 
z największymi nosami. Sachs przedstawił rozrywki chłopów i ich zachowania w trakcie tańca, określa-
jąc różnorodną fizjonomię tańczących. Według jednej z hipotez, poeta nie miał na celu przedstawienia 
współczesnego mu tańca ludowego, ale miał być to alegoryczny taniec, umiejscowiony w kontekście 
święta chłopskiego181.

Takiej interpretacji sprzeciwiła się Stewart, przytaczając udokumentowane przypadki wykonywania 
takiego właśnie tańca, będącego częścią karnawałowej zabawy lub nocy ostatkowej182. Poza intencjami 

180 S t e w a r t, Paper Festivals…, s. 313–314.
181 M o x e y, op. cit., s. 115–116.
182 O Tańcu nosów Behama: S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 165–188; B.U. M ü n c h, Der Körper der Narren zwischen Treib-

haftigkeit und Entgrenzung, [w:] Nürnberg 2011, s. 72.

Il. 7. Sebald Beham, Taniec nosów w Gimpelsbrunn, ok. 1534, drzeworyt z wierszem Hansa Sachsa, 396 × 363 mm,  
wg: Alison G. Stewart, Before Bruegel. Sebald Beham and the Origins of Peasant Festival Imagery, Bodmin 2008, s. 166
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moralizatorskimi poety i rytownika, Stewart wskazała na komiczne elementy i nieprzyzwoite aluzje. Były 
one oczywiste dla ówczesnych odbiorców i stanowiły doskonałą rozrywkę.

Poza rozpatrywaniem świąt chłopskich braci Behamów w kontekście polemiki wyznaniowej i morali-
zatorskiego nauczania, widziano w nich pocieszne zabawy prostaków i głupców. Humaniści zaznajomieni 
z różnymi tradycjami literackimi porównywali chłopskie świętowanie do wybryków satyrów i bachantek. 
Dostrzeżono nawet analogię między antycznymi bachanaliami a odpustowym świętowaniem, wskazując 
na jego niechrześcijański charakter183.

Pierwowzorem dla wiersza Hansa Sachsa miał być wierszyk Taniec nosów znajdujący się na augs-
burskim drzeworycie z 1520 r.184. Rycina ukazywała głupca i głupią jako parę chłopską spieszącą do 
tańca. To przedstawienie pozwala na lepsze zrozumienie drzeworytu Behama o tym samym tytule. Święto 
chłopskie zostało przyrównane do wybryków głupców. Potwierdza to również nazwa miejscowości w tytu-
le – „miasto głupców” oraz czynność, którą wykonywali bohaterowie, ciągnięcie się za nosy. Zwrot ten 
oznaczał „zwodzenie kogoś” lub „robienie z kogoś głupca”. Postacie chwytające się za nosy, zwodziły 
siebie nawzajem185. Sachs w swoim wierszu podkreślił głupotę uczestników. Byli to jednak nie tylko 
wieśniacy, ale również przedstawiciele innych warstw społecznych, zatem komentarze poety nie mogły 
być wymierzone jedynie w chłopstwo. Wiejskie święto zjednoczyło wszystkich w prostacko-głupim zacho-
waniu186. Pomimo że w literaturze przedmiotu niekiedy przytaczane są powyższe spostrzeżenia, wydaje 
się, że dotychczas nie wyznaczono ścisłego związku, pomiędzy tańcami chłopskimi a tańcami głupców. 
Omówione powyżej przykłady zdają się potwierdzać tę paralelę. W tym świetle należy uznać, że opisy-
wane postacie reprezentowały nie klasę, a typ – głupca187. Przedstawiony na drzeworycie Behama „taniec 
nosów” można zatem utożsamić z tańcem głupców. 

***

Tańce chłopskie przedstawiały niemoralno-błazeńskie i niezdarno-chłopskie zachowania. Chłop w pra-
cach graficznych Behama to satyryczny typ, mający służyć rozbawieniu publiczności. Biorąc pod uwagę 
powyższą interpretację wydaje się, że chłop mógł być traktowany również jako typ głupca. Błazen – głupiec 
był jedną z postaci, która nierzadko pojawiała się w twórczości norymberskiego Kleinmeistra188. Chłopi 
w miedziorytniczych cyklach z okresu frankfurckiego prezentowali exempla zachowań i byli uosobieniem 
przywar. Niewykluczone zatem, że chłop występował tam w roli głupca, uczestniczącego w tańcu głup-
ców. Taką interpretację potwierdzałaby bezsensowność i powtarzalność tańca w ostatniej chronologicznie 
serii.

Znamienna jest również obecność dudziarza we wszystkich trzech cyklach. Jego postać mogła przy-
pominać ówczesnym odbiorcom drzeworyt z 54 rozdziału Statku głupców Branta189. Przedstawiony na 
nim dudziarz był symbolem głupoty i uporu. Instrument przywoływał skojarzenia z męskimi narządami 
płciowymi i ostrzegał przed męskimi instynktami, którymi kierował się muzykant190.

Grafika chłopska Behama może być porównana do anegdot i innych literackich wytworów. W obu 
przypadkach wykorzystywano okoliczności wiejskiej rzeczywistości, a chłop miał być typem, reprezentu-
jącym nie swój stan, obowiązki i interesy, ale prostacki charakter i sposób zachowania. Głównym celem 
tego typu wizerunków była drwina z grubiańskiej i prostackiej istoty chłopa, a dodatkowo wyeksponowanie 

183 R a u p p, op. cit., s. 163.
184 Der Nasentanz; G e i s b e r g , Der deutsche Einblatt-Holzschnitt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, München 1923–1930, 

nowe wyd., red. W. L. Strauss, The German Single-Leaf Woodcut 1500–1550, New York 1974, nr 1586.
185 M o x e y, op. cit., s. 114–117.
186 R a u p p, op. cit., s. 156.
187 Por. M o x e y, op. cit., s. 117.
188 M ü n c h, op. cit., s. 64-76 oraz Nürnberg 2011, kat. 47B-51; P a u l i 1901, 214–216; H. s. 124–126; B. 212–214.
189 S. B r a n t, Das Narrenschiff, 1494, il. A. D ü r e r, Von vngedult der Staff (Sich nicht bessern wollen) Fol. J2v., roz. 54, 

reprodukowany w: R. S c h o c h, M. M e n d e, A. S c h e r b a u m, Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, München 2001., t. 1, 
s. 104–105, il. 266.34.

190 M ü l l e r, op. cit., s. 3.
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przywar191. Beham nie prezentował studium poszczególnych jednostek. Chłopi w jego dziełach zdają się 
powtarzać powszechne typy, różniące się jedynie gestami i strojem192.

Taką interpretacje dobrze podsumowuje stwierdzenie Rauppa: „nie chodzi tu zatem w żadnym wypadku 
o przekaz bezpośrednio obserwowanej rzeczywistości ani o zestawienie zaobserwowanych w naturze poje-
dynczych scenek”, ale o „zbudowanie montażu ustandaryzowanego repertuaru postaci według wytycznych 
danych przez literaturę”193.

Chłop miał być nie tyle obiektem społecznej krytyki, co raczej komicznym przykładem „naturalnego 
człowieka”194, symbolem „zwyczajnego człowieka” (ang. common man) lub personifikacją odbiorców, 
do których skierowane było przesłanie reformacji195. Według Moxeya, osiągnięciem braci Behamów było 
przeobrażenie kulturowego stereotypu kojarzonego ze społeczną satyrą i obscenicznym humorem w środek 
służący wyśmianiu klasy społecznej. Ryciny Behama miały zatem celować w chłopstwo i wywoływać 
śmiech, tym samym nadając grupie niski status w społeczeństwie196.

RECEPCJA

Omawiając „chłopską grafikę” Behama, nie można pominąć problemu recepcji tego rodzaju prac. 
Zagadnienie jest jednak złożone i trudno o jego jedną, nieomylną interpretację, szczególnie, że dotych-
czasowe badania bazowały głównie na materiale wizualnym197.

W rozważaniach nad kwestią recepcji omawianych dzieł należy uwzględnić różnicę między wielko-
formatowymi drzeworytami i seriami miniaturowych miedziorytów. W przypadku odbiorców pierwszej 
grupy dzieł trzeba wyodrębnić osoby, które je zlecały i kupowały oraz tych, którzy mieli do nich dostęp 
i mogli je oglądać. Duże drzeworyty z pewnością nie mogły być wklejane do albumów kolekcjonerskich. 
Biorąc pod uwagę niski koszt ich wykonania, a w konsekwencji, kupna, mogli posiadać je przedstawicie-
le różnych grup społecznych, z wykluczeniem najbiedniejszych. Nie oznacza to, że dostępu do nich nie 
mieli również i ci ostatni. Drzeworyty zastępowały znacznie droższe obrazy i stanowiły dekorację wnętrz 
domów reprezentantów klasy średniej, w tym rzemieślników198.

Zgodnie z inną koncepcją, drzeworyty w formie fryzu wykorzystywane były jako ozdoby w tawernach 
lub domach publicznych199. Takie zastosowanie dokumentują między innymi obrazy Jana van Hemessen 
i Fransa Huysa. Pierwszy z nich, z ok. 1540 r., Scena w karczmie ukazuje wiszący na ścianie fryz z posta-
ciami żołnierzy (landsknecht) i tekstem poniżej postaci, drugi natomiast, Sklep lutniarza, z 2. połowy 
XVI w., przedstawia pas dekoracyjny z pięcioma tańczącymi parami chłopskimi200.

Ograniczenie kręgu odbiorców prac drzeworytniczych do drobnego mieszczaństwa Norymbergi jest 
nie do końca przekonujące. Podejmowane przez badaczy próby, mające służyć ustaleniu jednej konkret-
nej grupy odbiorców, mogą prowadzić do zawężenia rzeczywistej funkcji omawianych dzieł. Wizerunki 
zabaw chłopskich nie były przeznaczone wyłącznie dla określonych społecznych i aktualnych interesów 

191 Takie było również założenie bazylejskiej serii rysunków naśladowcy Schongauera; R a u p p, op. cit., s. 53, 183–184,  
il. 164.1–164.5.

192 M o x e y, op. cit., s. 128.
193 R a u p p, op. cit., s. 142–143.
194 J. M e r k e l, Form und Funktion der Komik in Nürnberger Fastnachtspiel, Freiburg im Breisgau 1971, s. 248.
195 Moxey dostrzegł paralelę pomiędzy wykorzystaniem postaci chłopa w drzeworycie Luter i rzemieślnicy a tendencją do opisy-

wania „zwyczajnego człowieka” w teologii luterańskiej jako chłopa, M o x e y, op. cit., s. 122.
196 M o x e y, op. cit., s. 123–128.
197 Nie są znane żadne dokumenty informujące o tym, kto wchodził w skład publiczności, do której skierowane były norymberskie 

drzeworyty z przedstawieniami świąt chłopskich. S t e w a r t, Before Bruegel..., s. 266.
198 M o x e y, op. cit., s. 128–130. W szesnastowiecznych domach mieszczańskich drzeworyty dekorowały górną część ściany. 

Więcej o zastosowaniu wielkoformatowych drzeworytów i papierowych tapet: H. A p p u h n, C. v o n  H e u s i n g e r, Riesenholzschnitte 
und Papiertapeten der Renaissance, Uhl 1976 i New Haven 2008.

199 Carroll podważyła tezę, że wielkoformatowe drzeworyty były obiektami kolekcjonerskimi lub dekoracjami zastępującymi obrazy 
w mieszczańskich domach; C a r r o l l, op. cit., s. 293–294.

200 Obrazy wzmiankowane i reprodukowane w: ibidem, s. 294; S t e w a r t, Paper Festivals…, s. 348; e a d e m, Before Bruegel..., 
s. 255.
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odbiorców201. Wielość zawartych w nich treści i znaczeń pozwalała na różny odbiór w zależności od 
wyznawanych przez publiczność poglądów i kierujących nimi pobudek.

Popularność uroczystości odpustowych niewątpliwie była związana z powodzeniem ukazujących je 
wizerunków. Odbiorcami drzeworytów mogli być zatem członkowie niemalże wszystkich grup społecz-
nych. Wskazywało na to między innymi zróżnicowanie prac graficznych, od ręcznie kolorowanych kopii 
do nie kolorowanych odbitek, wykonanych przez samego Behama. Teksty znajdujące się na rycinach 
także różniły się między sobą – od niemieckojęzycznych opisów w konwencji sztuk karnawałowych do 
przywileju cesarskiego i inskrypcji w języku łacińskim202.

Drzeworyty były zatem przeznaczone z pewnością dla wykształconej elity, zainteresowanej tematem 
kermis. Z drugiej strony, władze Norymbergi kierowały przesłanie dotyczące zgubnych skutków święto-
wania do dwóch grup: do umiejących czytać i do tych, którzy mogli wysłuchać tego, co czytano im na 
głos. Jeśli drzeworyty były rzeczywiście eksponowane w miejscach ogólnodostępnych, takich jak tawerny 
czy domy publiczne, dostęp do nich był dużo łatwiejszy niż w przypadku miedziorytów. Można zatem 
przyjąć hipotezę, że drzeworyty odpustowe były popularne wśród mieszkańców Norymbergi pochodzą-
cych ze wszystkich klas społecznych203. Odbiór przedstawicieli wyższych warstw był zapewne bardzo 
subiektywny i zróżnicowany, podobnie jak opinie teologów i reprezentantów władz.

Odbiorcy prac miedziorytniczych określani byli zazwyczaj jako bardziej „zamożni, wykształceni 
i prywatni”204. Z pewnością frankfurckie serie Behama znajdowały odbiorców pośród wyższych, a tym 
samym bogatszych warstw społeczeństwa. Miniaturowe miedzioryty, droższe od swoich drzeworytniczych 
odpowiedników, były przeznaczone do prywatnego użytku i cieszyły się zainteresowaniem głównie wśród 
kolekcjonerów. Nawet jeśli artysta sprzedawał pojedyncze odbitki, nabywcy dążyli prawdopodobnie do 
zgromadzenia całego cyklu.

Złożona interpretacja serii Dwanaście miesięcy zakłada, że była ona przeznaczona dla osób wywodzą-
cych się z wyższych sfer, doskonale znających ikonografię wcześniejszych i współczesnych przedstawień 
oraz aktualne kwestie poruszane w dysputach teologicznych. Zestawienie powszechnie znanych toposów 
wymagało niezwykle krytycznego odbioru. Poszczególne warstwy znaczeniowe musiały być odczytywane 
jedna po drugiej i jednocześnie rozpatrywane w kontekście pozostałych205. Jeśli przyjmiemy, że przedsta-
wione motywy były rzeczywiście dobrze znane, możliwe, że poszczególne kręgi społeczeństwa rozpozna-
wały je bez trudu i docierały do ukrytego przesłania. Wydaje się jednak wątpliwe, żeby każdy, kto oglądał 
te prace graficzne, nawet jeśli wywodził się z najwyższej warstwy, rzeczywiście był w stanie odczytać 
wszystkie treści i zestawić je w taki sposób, jak czynią to współcześni badacze w swojej interpretacji.

Sposób odbioru zależał w dużym stopniu od samego oglądającego, jego przygotowania i tego, jakie 
treści chciał zobaczyć. Jeśli nie był zaznajomiony z konwencjami literackimi, nie dostrzegał ogólnego 
potępienia przywar, natomiast zależało mu bardziej na drwinie z prostackich wieśniaków206.

***

Przedstawienia chłopskie pojawiły się jako nowy temat w sztuce Dürera, jednak jego twórczość 
ograniczała się tylko do wyrwanych z kontekstu postaci wieśniaków czy par chłopskich, bez osadzania 
ich w konkretnym miejscu czy sytuacji. Wizerunki chłopskie Dürera z pewnością stanowiły punkt wyjścia 
dla jego uczniów, miały niewątpliwy wpływ na temat, kompozycję i sposób ujęcia postaci w wielkich 
drzeworytach. Jednak dopiero bracia Behamowie stworzyli ten typ przedstawienia i przyczynili się do 
jego rozwoju, powiększając liczbę przedstawianych postaci, a także format prac. Z drugiej strony, two-
rzone przez Sebalda miedzioryty miały rozmiar nawet o połowę mniejszy od rycin Dürera. Świadczyło 

201 R a u p p, op. cit., s. 164.
202 Na temat inskrypcji na rycinach S. Behama: S t e w a r t, Paper Festivals…, s. 315–319.
203 Ibidem, s. 345.
204 Ibidem, s. 344–345.
205 K a s c h e k, op. cit., s. 96.
206 Raupp uznał, że takie rozróżnienie w recepcji odpowiadało interesom odbiorców pochodzących z wyższych stanów, kpiących 

z niższej społecznie i niewykształconej warstwy chłopów; R a u p p, op. cit., s. 152.
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to o merkantylnej przezorności rytownika już u początków jego kariery artystycznej207. Beham utrzymał 
żywotność tematu świąt chłopskich i rynek dla tego typu przedstawień, stale przerabiając swoje cykle 
miedziorytnicze. Różnorodność ujęć jednego tematu zaowocowały w dużym nakładzie wydanych odbitek 
i zapewniła mu nieprzerwane źródło dochodów. Miniaturowe miedzioryty i wielkoformatowe drzeworyty 
Behama świadczą o doskonałej znajomości rynku i umiejętności dostosowania się do potrzeb odbiorców. 
Artysta rozwijał motyw świąt chłopskich, przerabiał go i odnawiał aż do połowy XVI w., kiedy temat 
ten został ugruntowany i stał się osobnym gatunkiem. Stworzona przez Dürera nisza dla wizerunków 
chłopskich została poszerzona przez braci Behamów poprzez włączenie do niej tematu świąt chłopskich 
i ugruntowanie go jako toposu w sztukach graficznych. W ten sposób owi mali mistrzowie przyczynili się 
do rozwoju tego tematu w szesnasto- i siedemnastowiecznym malarstwie i grafice północnej Europy208. 
Sebald Beham wyspecjalizował się w tym temacie w 2. ćwierci XVI w., jeszcze zanim Brueghel i inni 
niderlandzcy artyści zaczęli przedstawiać sceny z codziennego życia209.

Wśród czynników, które wpłynęły na rozwój tematyki chłopskiej w grafice zasadniczą rolę odegrało 
zainteresowanie kwestiami związanymi ze sposobem życia i świętowania mieszkańców wsi. Jedną z przy-
czyn tej fascynacji były niewątpliwie badania nad przeszłością i próby budowania tożsamości narodowej 
przez pierwszych folklorystów. Wydarzenia takie jak rewolucja chłopska czy rozpowszechnienie reformacji 
z pewnością stanowiły istotne tło dla powstawania omawianych dzieł, nie należy traktować ich jednak 
jako decydujących210.

Można przyjąć, że podstawowym czynnikiem warunkującym powstanie tematu chłopskiego świętowania 
był zmieniający się społeczny i religijny klimat luterańskiej Norymbergi. Rada miejska, zainteresowana 
kwestią rzeczywistego świętowania wieśniaków, zaczęła dokonywać oceny drzeworytniczych przedstawień 
o tej tematyce. Prace Behama powstały w związku z popularnością uroczystości chłopskich, ale także 
z powodu istniejącego zagrożenia likwidacji owych zabaw przez nową, luterańską doktrynę. W jego dzie-
łach graficznych wyrażałoby się zatem zarówno uznanie, jak i krytyka tej rozrywki211.

Skrajne interpretacje prezentowane przez badaczy można pogodzić, gdy założymy możliwość różne-
go odbioru omawianych wizerunków. W zależności od interesów i potrzeb danej grupy mogły być one 
wyrazem pozytywnego lub negatywnego stosunku do różnych kwestii: klasy chłopskiej, wiejskich zabaw, 
związanych z nimi konsekwencji i problemów. Członkowie wykształconej elity mogli z kolei interpretować 
je w kontekście znanych im tradycji lub pod kątem aktualnych kwestii teologicznych i wyznaniowych. 
Trudno stwierdzić, jakie były intencje samego twórcy. Nie należy zakładać, że ryciny Behama były 
wyrazem jego poglądów. Ze względu na dobrą znajomość rynku artysta koncentrował się z pewnością na 
bieżących potrzebach publiczności, dostosowując do nich swoje prace i w ten sposób zapewniając sobie 
stałe źródło dochodów.

207 S t e w a r t, Before Bruegel…, s. 283.
208 Ibidem, s. 50–51.
209 Ikonografia przedstawień chłopskich braci Behamów niewątpliwie stanowiła źródło inspiracji dla artystów niderlandzkich; 

Ibidem, s. 285; Carroll, op. cit., s. 297.
210 Nie udało się ustalić bezpośredniego wpływu wojny chłopskiej na treść rycin Behama; S t e w a r t, Before Bruegel..., 

s. 39–41.
211 Ibidem, s. 50.
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SEBALD BEHAM’S PEASANT DANCES IN HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT

Abstract

The German so-called Little Masters (Kleinmeister) were painter-engravers, active in the first half of the 16th century. They did 
not form any group or belong to any school, but were direct continuators of Albrecht Dürer’s printmaking. Depending on the author, 
the term Little Masters has been applied to various artists from this generation, the most significant ones being the three artists from 
Nuremberg: (Hans) Sebald (1500-1550), Barthel (1502-1540) Beham and Georg Pencz (ca. 1500-1550), as well as Albrecht Altdorfer 
(1480-1538) and Heinrich Aldegrever (1502-ca. 1555), and the lesser known Hans Brosamer (ca. 1490-1552), Jacob Binck (1494/1500-
after 1569) and an anonymous Master IB.

The article focuses on Sebald Beham whose biography and works have been repeatedly studied in German and English literature, 
but only mentioned in Polish publications. As far as his education is concerned, it is possible, but not documented, that he was trained 
by his brother Barthel and subsequently by Dürer. His life has often been regarded as a rebellious one due to his troubles with the 
authorities; firstly, when he confessed, together with his brother and Georg Pencz, his disbelief in the holy sacraments and his disrespect 
for the town council, and secondly, when his book on the proportions of the horse was published before Dürer’s Art of Measurement. 
In the first case, he was jailed and expelled from Nuremberg for just under a year, whereas after the second scandal he left the city 
for few months.

This prolific artist’s oeuvre encompasses about 250 copperplates, 18 etchings and over 1500 woodcuts, including book illustrations. 
He was the author of simple and small woodcuts, extremely detailed miniature works in metal created with thin and delicate lines, 
as well as large woodcuts used as wallpapers. Moreover, the subjects of his prints were varied: Biblical (mostly the Old Testament), 
mythological, historical (ancient history in particular) and genre scenes (mainly peasants), images of saints, portraits, allegorical repre-
sentations, coats of arms, decorative and ornamental motifs.

My paper deals with Beham’s prints depicting peasant dances and festivals, especially the three series of engravings created in 
Frankfurt am Main between 1535-1540: Peasant Festival (1537), Peasant Wedding Procession (ca. 1538–1540) and Peasant Festival 
or The Twelve Months (1546–1547). 

Although it was Dürer who introduced this genre motif into the graphic arts and inspired his followers, the creation and deve-
lopment of this specific type of representation is ascribed to the Beham brothers. Sebald’s large woodcuts and miniature engravings 
depicted the villagers’ customs in different ways; taking the audience’s needs into consideration, he developed, changed and re-edited 
this motif in his prints till the second half of the 16th century, when it began to function as a separate subject.

The development of the peasant motif in graphic arts at that time resulted from several factors. First of all, it occurred during 
a period of interest in the way of life and feasts of this social group. Studies on the past and the first attempts to create a national 
identity provide an explanation for this fascination, as does the changing atmosphere of Nuremberg secondary to social and religious 
transformations. The new Lutheran doctrine condemned church holidays as being more secular than religious in character. Kermis, the 
most popular festival, which celebrated a church’s anniversary or its saint’s day, was often an occasion that provoked numerous sins: 
blasphemy, drunkenness, anger, lust or adultery, as well as quarrels, brawls and even murders. As a result, the aforementioned feasting 
became a worrying issue for the town council, which gradually began to cancel some of the festivals; the authorities tried to make both 
the upper and lower classes aware of the destructive effects of village holidays. Taking the moralistic and didactic character of Beham’s 
graphic works into consideration, one can assume that the artist expressed recognition as well as critique of this kind of feast. Last but 
not least, the Peasants’ War also accounted for rising interest in rural life, although it cannot be regarded as a key factor.

While most researchers have tried to find only one right interpretation as far as both large woodcuts and the series of miniature 
engravings depicting peasants are concerned, it seems to me that one should study these works in a wider context, taking their varied 
contents, symbols and meanings into consideration. These do not have to exclude one another; on the contrary, they can complete each 
other and help us to understand Beham’s prints better in their historical, social and cultural context. Such an approach gives rise to new 
possibilities of interpretation.


