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llistorya dawna Etrusków w stosunku '
z Sztuką,; i uwagi nad charakterem,
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MAt.&. 8tY,c:zno~ć dać n1o!e Iaka pozór po-;
tcnodzenia sztuki Etrusków od Egipcyan.
Chrzabą.szcz na Obeliskach wyobrafa symbo-Ii cznie słoiice, a tente robak znayduie się na
!ironie wypukłey kamieni rzniętychEgipt~kich,
i Etruskich;'· ztad wnioskować moina; że
"
f.truskowie ·przei~wSży ten ·z nak symboliczny
od Egip<:yan-, od nich sztukę przei~6 mogli.
Lecz ptzyfiai~c nawet na to, ze pietwsi pożyczyli znak ten .od drugich, nie idzie za.
tetn , ~by im byli winni sztukę swoię ) bo
w ctzasie w .którym Egipt był dla Cudzo.,.
zidmców nieprzyftępnym, łatwiey było w od·
lai-eniu przyswoić sobie znak iaki symholi€zny, iak styl sztukiEgiptskiey, którego prze•
eięcie V1Cymagało mieyscowego i rysunkowe-go naMadowania. 'To iefi pewnieyizexn, ~e po
~
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Egipcyanach Etruskowie naydav;ni~y uprawiali sztuki ' zdair się nawet' że ie prze_d
Grekami doprowadzili do pewnego fiopma
dofkonałości. Pod tym względem' sztuka Etrusków zasługuie dla swoiey ftarozytnosc1 na
niepospolit!J uwagę, mianowiciey za$ dla te- ,
g.o, Z• e ie v pierwiaftkowe Dzieła uszedłszy,
?

\

,

•

J

znis~cźenia, dai~ wyob-rażenie naydawnie)szych dzieł Greckich , co podobnemi do
Etruskich były, a k.tór.JCh nam czas pozaadrościt

Zdaie ' sie iż .pocz.;i.tkoWie sztuka do Etrurji przez' osad.Y Greckie wprowadzon~
zofiała; lecz że tam wnet zakwitła, i rpr.zeszła sztukę Greków w pierwszych iey cza6ach.
Hiftorycy dawni , wsporńinaię. o
dwukrotney wędrówce Ludów z Grecyi do
~truryi, z których pierwsza sześci~ wiekami:
uprzedziła drt'lg~- Dawnieysz':t była wyprawa Pelazgów, których . takie Tyrheńczykami
·zowiac '· naftepna.
znaczney · cześci
mieszkańc.
c:
'"
, ., „
b
·ców Attyki, co znaydui~c się ·z yt sc1smoneroi w swoiey oyczyznie , dogodnieyszey
Jedna ich część znalazła
1 zukali siediiby.
-ił w nadbrze.Zney Azyi, ·druga w EtrllłJ_i_,
I

·.

X.

,,

mianowicie w okolicach Pizy', którym imi~
Tyrheni~ nadała. . Ci przychodniowie wcieleni do dawnych rnieszkruiców, wraz z niemi handlowali morzem z Grekami. Zazdrośni wyprawie Argo~autów .do Kolchidy,
iiarali się iey przeszkodzić, a zgro'madziwszy potę:lu~ flottę , [toczyli .z Argonautami
przy Hellesponcie krwaw~ .bitwę, w którey,
wszyscy wodzowie Greków, prócz Glaukusa,
rannemi zoftali. Je.fr: rzecz~ · do wiary podolma że to pierwsze przeyście ·Qreków do
c '
•
Etruryi, wzmocnione nafiępnemi było, których nas nie .zupełna ·doszła pamięć. Lecz
drugie dob.rze nam ;znane, .trzema wiekami I
póznieysze ·od Homera, a .~yleZ. ,da~ivniey
sze od Herodota ., nafi:~piło podług Chronologii tego Hiftoryka { 1) za ·Czasów Likurga sławnego Prawo.d awcy Sparty.
W zmocn:ieni temi now.emi .osadami E~r sko~ie, rozpoftarli si,ę ,p o i ,całych Włosze,ch
i nayodlegleysze ,os:iec{li przyl~dki. Od nioh
część naypięknieysza tey krainy wielkiey ·
Orecyi imie wzięła, .co nietylko świa.de~twJi>
(1) Herodot.. lib. L .P_• ~8·
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,.Hiftoryków, ale ówczesnych medalów dowodzi. Potęzni tak rozległ'} posadę,., rozszerzyli Etruskowie zev•sz~d swóy handel, któ-"
ry ich wnet ścisłem przymierzem z Phoeniy- ·
czykami .poł~czył. Same dzieła Etrusków
,zdaia się świadczyć, że te nowe osady
wpr~wadziły <lo nich charaktery Greckie,
że ich nauczyły Mitologii i Hi.ftoryi swoiey,
że w nich zaszczepiły milość sztuk, i popęd
im dały. Jeft rzecz~ pewnit, ze naywiększa
.cześć dzieł Etruskich wyftawuie nam Mitho.lo~i~ i dawne Greków dzieie. Dot~d ogoło
ceni z sztuki pisania Etruskowie, znać zatracili pamięć czynów własnych przodków, a
natomiaft przybrali Greckich, albo raczey
przycHodniom Greckim, oboiętniJ. pamięć ,
rodowity~h Etruskóvr była. . Mimo cieniów
· okrywai~cych davme ich d~ieie, wiemy, iż
po .woynic Troiańskiey, w dość długim żyli ·
pokoiu, kiedy Greków nienfiannie trapiły
zamieszki domowe. Rząd ich był iedno-'Cay.ny i ftały. Etrurya dzieliła się na dwą.naście
części, (1) z których kaida rniała naczelni·

X.

ka swego, Lukqmo'.nem zwanego ( 1 ); a ci .
żofi:a ~ali ppd naywyzszein zwierzchnictwem
Naczelnika czyli Króla, iakim się zdaie, że . ',
był Porsenna. Wszyftkie te urzędy · nadawał
wybór narodu. Znan~ ieft niechęc ludu tego
przeciw obcym Królom, . która tale mocn~
była , ze' porwali zwi~zki swoie z W eientynami, i z przyiaciół fiali się.ichnieprzyiaciol· -;
dlatego ' - że . ci rziJ.d . wo~ny w monai;-chiczn.y zmienili. _Sprawy publiczne mianowicie · c~ do , pokoju i woyny, odbywały
się t w zgromadzenia eh 1 2lu ludów, z których się ·składało . ciało- _narodu. Seymy takowe . zgFOrna<lz.ały si~, w Bolsenie, w kościele ·
.Hogipi · wulturn~. _\IVpiyw rz~du, do którego ,
wszyscy nalezeli, wznosił umysł i d1..lszę na1:odu , , . a : zbieg szczęśliwych. okoliczności
wzbudzał, przemysł i . z.achęcał sztuki; . lecz
głown~ . przyczyn<J. talŁ 1 k witn~r:.ego ftanu
Etruryi, ,zdaie się trvvaly pokóy: . skutek. ie·
dności i potęgi . ludu,, co- długo „ .nad, Wio-chami panował. .

mi

0

I'

·(i) Flor l. x. c. •·

( 1;) Dion. Halic•. Anti1..Ropi. l.
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Nie tak się pomyślnie wiodło Grekom„
pod czas drugiego przyiścia Pelazgów do
Etruryi. Wyi~w-szy Arkady~ (4), kray ten'
~naydował się w naysmutnieyszem połoze• niu. Uft:awnie zaburzony zw<ifoiami, widział
obalone dawne swoie prawa i rznt'y. Te
zamieszki wszczęły się w Pelopenezie, gdzie
Acheyczykowie· i Jo11czykowie, iia) 1J ot ę-.
inieyszemi byli. Prześladowano Herkulesa
w Grecyi, a Heraklidów naftępców iego
przymuszono kray w~asny opuściĆr Lecz ci
1lieco pózniey na cz.ele Doryiczyków ,.lu .ów
zamieszkałych w Tessalii „ wygnali z oyczy"{
zny swoiey Acheyczyków, których część opanowała Jońsk~ krainę; itr'l.11 zaś Acheyczykowie, lepiey z11ani pod imieniem Eol"
czyków, udali się do Tracyi, zkę.d przeszedłszy dO' Azyi mnieyszey 1 llladali imie
Eolii podbitemu przez. siebie kraiowi. Cosię tycze wygnanych z własney ziemi J oiiczyków, część ich w Attyce znalazła sd ronienie, druga udała się do Azyi mnieyszey
pod przewodnictwem Nileia syna Kodrusa,

(4) Paus. Z,

2.

p.

140„

'
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oftatniego Attyki króla, i w tey piękney ·
częki Azyi now<:J. załozyła Joni~. Doryiczy-.
kawie zaś opanowawszy Peleponez, nie u.
'
· prawiali ani sztuk, ani nauk, całkiem rol- ·
nictwu dddani (5). Wszyfikie inne · ludy
Greckie w zupełnym sztuk upadku, i wśród ·
zrliszczenia. zyły. Nadbrzeżne krainy, nie ·
dawno handlem k.witMJ.Ce, trapili rozb6ynicy
morscy, a ich mieszk~11cy szukać , schronie- '
nia w głębi kraiu musieli. Wszakze ziemie
oddalone od brzegu, nie lepszym cieszyły
gię losem: popychały się · nawzaiero narody, i iedne drugie z własnych wypierały
siedlisk ; za wsze uzbroieni, za,vsze w Lianie
woyny, mieszka1icy tych nieszczęsnych krain, nietylko nie mieli spo~zynku potrzebnego by się ćwiczyć w sztukach, ale nawet ,,
nie z~aydowali go, aby ziemię uprawiaf· Takie było położenie Grecyi, podczas kiedy
Etrurya spokoyna i pracowita, górowała nad ,
wszyftkiemi ludami Włoski~mi. J~dni Etruskowie prowadzili · haRdel tak na ,morzu
Tyre1l.skim , iako tez nal ;_brzew..c h . Azyi
(5) Tuc.rdid•.) .. I· p. 46.
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pom"Q.o).yli go licznem.i osa.„_
darni, w obfitych Ąrchi~elagu wyspach,
miąnow~c~e w Lemnos. . W tym lianie pomyślności Thyreńczyków pomieszanych z cla'
wnemi narodami Etruryi, s·ztu,ki u nich kwitnęły , kiedy znękana. Grecya. widzjała upa-dai~ce dawne swoie pomniki; i ta, ieft przyczy;a, która ftars~eilfl;wo nadawać zdaie się
dziełom Etru!kim na.d Greckiemi, chociaż po-- ·
dług wszelkiego pod,obie1\ftwa pierwiaftkowa s;:tuka Etrusko~ od. Gteków u,dz,ielon~
była.

Ten krót~i. obra,z aawuey liiftoryi Etru„
lków ,· wyftawia pierwsze z_awi~zki rozwinię
cia się sztuk~ tego narodu, Przy: tak po-.
myślnem polozeniu„ E.rru11wwie powinni by- li doprowadzić ie do ' naywyższego udofko11alenia; co. gdy sie. Q.ie u,iściło, a rys i'~h
, .t).rtyftów ci~gle był, oznaczo~ym t" ardości~
i przesadem, których się {ligdy poiby6 nie
~clołal1, fzukać; iak ·mnie~a~, nale..ży przy... .
czyny tak przeć:iwnego wydosko:i;ia.leni'u s~tu~
lU nałogu, w charakterz~ i w sposobie my•
'leĘiia tego narodu. Do czego dodać mo-.
· ~.na,, _iż z. czasem los. zmj.eniwszy pomyślny
'"'

{

I

\
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b.yt kraiu tego' rozciitgrnił wpływ. swóy na
~z tuki._
Jle o. tellJ.- po. ich obycz().iach i ohrz1td, kach s~dzić możemy, zdaie · się, iż. Ettufkowie z przyrodzenia bardziey do melancholii
fltlonneJui , niż Grecy łJyli. Temperament
tak'?.w y sprzyia głębokim namysłom,. lecz
wzbudza. poruszenia zbyt m<Jcne, i obcemi
czyni te ·słodkie i umiai;kowane uczucia
' które w nas. piękność. spra.wuie~ Takowe
wniosko.wanie O; charakterze narodu tego,
ieil naprzód oparte na: w(Ózh~arlh":ie-, co
si~ wś~zód niego na zacnod~e zfa.wiło., z tey
przyczyny 'Etrurya '· u dawnych nawet - za
tnatk& zahobo1rności uchodziła~ Cicero. mó~i
'
.
(1) ze xięgi, co w sobie zamy~ały 9ucha te.
go wróźbiąrftw.a.,, napełniały trwog~;, tak ich
obrazy ~ -wyrazy okropnemi były. Moiemy
$Obie o ich obtzildkach religiynych wyobrażenie ~czynić,, poqm~c ich xięży, co ria
czele Tarkwi1'iczyków, uzbroieni weiami i
goz:eł!Jcemi pochodniami ,, uderzyli przeciw..

„

~

( 1) Cicer:o, de devina#o~e. l„ /. ·~
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Rzymianom ( 1 ). S:;i.dzić takZe mozemy o ie~
charakterze przez krwawe zapasy ich widowisk i pogrzebów ; srogi obyczay' który
' z czasem Rzymianie od Etrusków przeięli,
(<!) a którym się dawni Grecy brzydzili. (3).
VVszakże przez iak~ś rodowitiJ- ftosowność.
w czasach dzisieyszych, biczowania dobrowolne naprzó,d się , w Toskanii· zjawiły:.
( ·~ _'. Dawrie ich Urny pogrzebowe, zwykle •
-,v.yfiawui~ krwawe mordy~ku cześci umarłych.
Nie takiemi były Urny pogrzebowe Rzymian, '
(znać płod śmiei~cey się Artyftów Greckich
im'aginacyi) 1 co nam po' większey części przyiernne wyft:awiai~ ,obrazy, zwykle przyftosowane z bayki do źycia ludzkiego. Słodkiemi
sa.c te śmierci wyobrazenia: iako to, Endylniona uśpionego, lub Hilasa od Nimf porwanego , albo tez tańce Bach.a ntek , lub „
Święta i weselne gody. Starali się dawni rozweselić okropność śmierci i zniszczenia ,
I

„

(1)
(2)
(3)
( 4)
„.

Livius L. 7. c. 17. ,
Dempst. Etrur; T. r. L. 3. c. 42. pag. 5tf.o.
Plato. polit. p. 3 r 5.
,
Min,uc not. al. Mulmant. riaquit e.x; Sir;oniBr .

P· 497·
•
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pomysłami weso!emi o; życiu lndzkiem. Wiemy od Plutarcha (I), ze Scypion chciał' lt:r
godowanq na iego 'g robie, a od innych fta.:.
:rożytnych Pisarzów, (2) ie dawni Rzymianie tańcowali na rogrzebach' około ciał
umarłych.

I

(a)

'

. Nie dosyć była trwał~ pomyślność ' Etn:„·,
n~ów) by mogli osłodzić i zwycięzyć wpływ
przyrodzenia w sztukach naśladowniczyc&
Wkrótce· po uftanowienin Rzeczypospolitey
Rzymfkiey krwawe wszc~ęły si~ między dwoma
~
'
:narodami woyny, które tak niepomyślnen•i
były dla Etrusków, że w rok po śmierci
Alexandra: Wielkiego naród cały od Rzymicin podbifym zoftał, a ięzyk . Etmski z.wol- .
11a: w Eaci1l.ski zmieniony
, całkiem wy„
gasł.
Po ~mierci oftatniego króla swego
Eliusa W olturryna, pokonanego w bitwie
przy i~zierze Luk.ume1l.fkim,. Etrurya w prowincyff Rzr,msk~ zamienion~ zoftała. W lat 25. li otem, .to ieft · w roku 48gtym Rzymu „
Marcus Flavius Flaccus, opanował · V olsi..... ·
I

„

(1) Plvtar." A'popht. p. 346„
(z) Dion. Halic. lfom.L. 7. p.450>,

7°
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ftium , dzisieysz~ Bolsenę,, miafto Artyfi6w
podług znaczenia swoiego,imie co wmniema- niu niektói;ych Pisarzów z ięzylrn Phenickiego pąchodźi ( r ). Z tego iednego Grodu zwycięz'a dwa tysi~c~ pos<J.gów przeniosł do
l'h.ymu (2), a podług wszelkiego podobień·
ftwa i inne równie złupionemi zoftaly. Tym
to sposobem Rzym, zacz1;).wszy 1 nieprzeftawszy az do swoiego upadka zbogacać się,
nieskonczon~ liczb~ pos~gówGreckich i Etruskich' ob.ficie 'do dziś dnia' mimo ty loli. cznych :ruin. swoich „ tych dawnych pomnik.ów do.(iąrcza~ Etruskowie iak Grecy r któ-- ,.,.
rych los. odt~cl ftał się P?dobnym, acz uiarz_.
mieni od Rzymian. panowali nad niemi sztu1'ami ;, ale k,iedy dość liczn.e. dQszł,y nas A5tyftów GreGkich ,imiona, iednego nam tylko.
z Etrusków cz.a s. doGhował pamięć' · to ieft
Mnez:;i,rkusa oyGa l?itagory ,, Rysownika...

PRZYPIS
DO

(a)

ROZD~IALU

X,·

Znayduiq się Nagrobki} na których r'I
wyobraionemi naypospolitsze życia potrzeiy•.
Wi.elka Niz.korzeźba odpiłowana od Dny
grobowey, i zachowana w Villi Albanid ,
wyfiawia spiiarniq., a w niey siedzq,cq kibiet~, i mtodq, panienkę w pośrzód wytrzebionych, i ze faóry odartych zwierząt. Po.
dobny przedmiot i w galleryi Jufiinianici.
znayduie się.' Wszeteczne • nawet wyobrazenia obcemi triimnom nie były. Zna;ydo wała si~ iedna w Rzymie z tym napisem,
„a mnie co do tego„? Sprośnieyszce i'eszcze
Lyta ta, ktdrq. posiadał Snycerz Cavaceppi,
choć oznaczona imieniem zmatte,o,
'

dropich kamięn,i._
\"

,.

( 1) Hist. univ. des Anglois T.~

(2) Plin. L: 34, pag. 646.
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O .-s:tuce Etr~sków w szczególności, z. • '
ich Dziełach do .dziś dnia
trwai(jcyc!t.
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•
w Rozdziale poprzedzni1J.cym
starozytność sztuki Etrufków, iey pochodzenie, i iezli nie rzeteln~, to przynaymniey pozorni} pierwszość nad Greck~, którey nam
brak pjerwiaftkowych pomników zaflfpuie. Widzieliśmy przyczyny iey zwroftu i u...
pa,dku; w ninieyszym naprzód uważać nam
zoftaie poftacie pierwiaftkowych figur Etruich B<?gów; powtóre :w1ka1kich, mianowicie
l
.
rratego;
narodu
zać dzieła nayznakomitsze
koniec dać wyobrażenie fiyhi iego Anvftów
~
wskazuia.
:vóżne
nam
trzy
:1.miany
którego
17\T
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Nie można zaprzeczyć podobieńftw~ miedzy Etruskami i Grekami, co do uksztafcenia poftaci ich figur, iako też co do 0 .,.
znaczeii symbolicznych Bogów ohu nar~
dów. Ta zgod11ość służy za dowód, ze Grecy osiedli u Etru.!ków, i ?e te dwa narody
w zwi~zku z sob~ zyły; C(]) zatwieĘ"dza świa
dectwo dawnych .i dzisieyszych pisarzów,
naznacząię.ce im wspólny od Pelazgów pochód. Wszelako Etruskowie mieli własny.
sposób wyobraz~a Bogów swoich ·: poftać
niektórych dzik~ nam ·się zdaie, lecz i Grekom formy .takowe zup~łnie · obcemi nie
hyły. Przenośna imaginacya Poetów ~za
.sów owych„ .roiła dziwotworne Obrazy, któ-· '
.re więcey sprawowały wraienia na ludziach
wpółdzikich ' niż naypięknieysze i naytkli\W,sze wyo.b1:azenia. Ta,ki los sztukę w iey
pocz~tkach spotkać musiał: powzięcia Ar.tyftów były dziwaczne, a formy, ich prze$adne. Pomysł Jowisza oluytego gnoiem koń1kim j innych zwierzęt' co tak. ieft oam.alowanym od Poety Pampho ( 1 ), ftaroiytii.e-

(;.

,,

_Epoki.

( 1)

ap_. Pltilos&r. JI~roi.c. ,p.. 69S·
.,
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ga poprzednika Homera, nie iefi dzi·wniey•
'zym iak Jowisza Muskariusa Śmiesznego
p_łodi.t sztuki Greckiey. Głowa Boga tego
ma poftać tuud1y, ze skrHdeł skłąda si~
broda, 'ciało iefi: twarz~, a nad Cżołem zami:afr włosow, wznosi się głowa robaka (i:)
siawna także skrzynia Cypselusa którey Pau•
1auiftS dał nam opis·a nie (2;, Dzieło od da•
wna Greckie, równie 'osobliwsże wyftawia poftacie.
·
.
Etruskowie zawsze przedęi ż goclnośd~
wyobrazl.lli Bogów wyzszych; oznaczai<J.C ich
właściwemi znamionami. Sktzydła , wszyft.r
kich były podziałem : nosi .l.e Jowłsz na
,kainieniu Ettus~im gabinetu Stosza, i na
dwóch innych, w których się w całey swo•
iey' okazałości Semeli objawia (3). Etrutkowie równie iak dawni Grecy, (4) dawali fkrzy··
dła Dyanie ; towarzyszki tey Bogini, Nimfy .

„

,
'

•I •

( 1) Descrip. des pierr~s gravees du cab. de ·
Stosch. p. 45. Monum. inedit N., I 3.
(2) Paus. l. V.
(3) Deser. d. pur. gr. d„ cab. d. Posch. P• 5(•

(4) Pauian.~_l. ,$.

p.1-:if

, '·,

.,

„.
/

fy skrzydlate, 'które się widzieć daił na _
Urniy grobowey w Kapitoliumi na nizkorzeź·
hie w Villi Borghezych, s~ z~ać .figurami pozyczonemi z dawnych pomników tych ludów. Minerwa Etruska (1) nosi fkrzydła 'nie
~ylko u plecówI ale i u nóg. ( 2) V en~s nawet nie ieft z nich ogołoconll (3). Etruskowie zdobili niemi głowy ~ielu innych Jfo.
g6w , iako to: Miłości , Proz~rpiny i Furyy,
a wraz z Grecki€mi ich Artyści dawali Słoń
cu , Cererze, a nawet Neptunowi s.krzydla.te
wozy; (4) Euripides daie takiż Słońcu (5). N~
llledalachEleusińskich, Ceres ieft wyobrażo
na siedzęc~ na podobnym wozie od dwóch
.,, ,
. .
węzow c1~gn10nym. Bayka
wspomina o
Ikrzydlatym wozie Neptuna, który za po· ·
łnOC'} Apollina uzyczony był Midasowi do
J>ot wania Nimfy Merpessy (6).

.

( 1)
(2)
(3)
(4)

Dempost. Etru. T, 6.
Cie. de Nat. Deor. l. 5. · n.
Gori Mus. Etrur. T. 83.
Demps. Etr. T. 47,
(5) Eurip. Orest. v. 1001.
(6) Apollpd. .bib. L. 1. p. 1 6.

Tom II.
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Etruskowie uzbraiali piorunem dziewięć
Bóftw, iako to Pliniusz świadczy ( 1); w prawdzie nie wymienia: on ich, lecz gdy rów1i~
liczbę bóftw Greckich tak wyobrazonych
:l.nayduiemy' wnosić należy ' iż tez. same u
Etrulków co u Grekóvy , piorun uzbraiał.
Grecy oprócz Jowisza zdobili nim Appolina
.(2), Marsa (3), Bachusa (4), vVulkana (5),
)Pana, H~rkulesa, i dwie Boginie Cybelę'
(6), i Palladę (7) ; możnaby ieszcze dodać
Miłoś6 piorunui1tcą., taklj., iaka. wiemy, ze
się zn~ydowała na tarczy AlĆybiadesa (8).
Nim pr~yftępimy do wskazania Dzieł
naczelnych , Artyftów Etruskich , wyznać
nam ~lależy, że tak niedokładnemi s~ znaiomości nasze w tym rodzaiu, że naypilnier
( 1) Plin. Hist. nat. Z. !ł, c. 5 3,
Macrob. Sat. Z. I. Ć. !.ł.4. p. 254.
(3) Deser. de pierres gravees. P· 5 1. N. 1 1 6.
(4) Ibid. p. 234. N. 45 g. (5) Serv.~ad Aep. P· 177.
_
(6) Bellosi imag. et du Choul dela &lig. RoTflil
de pag. 92.
(7) Appollon.Arg.. l. 4. v.'67 r. Serviu1 l. t:•
(8) A~hen. Deip_en. l. i..2. P.• 51.•
(2)
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p01nników, nie zawsze dozwala nam z zupełn:t' pewności1J. , rozróznić
styl Etruski od dawnego Greckiego. z iedney ftrony podobie1iftwo dzieł Etruskich
..z Grećkiemi, wprawia nas w niepewność,
z drugieyl niektóre pomniki odkryte w Toikanii, a b~rdzo podobne do płodów sztuki za pięknych wieków Grecyi, pomnaiai!,!
powę.tpiewanie nasze. Uważać wszelako na·
lezy, iż Artyści Etruscy tern sie od Greckich ·
rófoili, ze na wielu dziefach s'~oich , miano'
.wiciey zaś na nasadzanych i rzniętych z bron..zu lub kamieni, oznaczyli Bogów i Rycerzów, ich własnem imieniem; obyczay pra~
wie nieuzywany od Greków, w czasach kwitn<tcey ich sztuki.
Mamy zabytki sztuki Etruskiey w Figurach, statuach, nizkorzeźbach, kamieniach
rzniętych , brónzach i malowaniach.
Pod
_imieniem figur, rozumiem male pos~gi bron-•
:z.owe, których się znaczna liczba po wszyftkich prawie gabinetach znayduje, a n~wei
naydawnieyszych czasów sztuki. W rodza,iu. ,
zwierz~t, nayznakomitsze z pozoftałych ninn .
Etruskich pomni.kó w, ieft Chizrier.a w Gal2'*

.,

I/
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Ieryi Florenckiey zachowana (1), z przeciwnych sobie lwa i kozy, zręcznie złożona
poftaci. Jeft ona wielkości naturalney, napis
Etruski który nosi, oznacza Artyftę tego narodu, a styl zupełnie to mniemanie zatwier-dza. Statuy, to ieft figury wielkości naturalney, z bronzu i z marmuru znaydui~ się. Pierwszego rodzaiu dwie prawdziwie Etruskia
~namy; iednę w pałacu Barberinich, wysokości 4rech palmów, wyobrażai~c~ geniusza,
drug~ w Galeryi Florenckiey. Jeft to mniemany wrózek (2), ubrany iak Rzymski Senator, przyodziany płaszczem, na krawę
dzi którego s~ wyryte charaktery Etrulkie.
Pierwszy z tych pos~gów ieft niew~tpliwie
naydawnieyszych cz~sów sztuki~ drugi do
póznieyszych należy, co twarz iego z brody
ogołocona., i sama robota wskazuie; ieft
on bowiem wizerunkiem, a broda była nieodzown~ pierwszych Etrufków iak 1 Rzymian ·ozdoba.
. '

('1) Gori. Mus. Etrusc. Tom. 155.
(!J) Dernp_ost. Etr. T, 40.

1\..O-Z n.z I A Ł

:X:l.

I'

!l;I

Ciężko iefr: zape"'·nić się o pos~gach mar-

tnurowych co się Etrufkiepii zdailJ, ponielVaz bydź mog~ pierwszych czasów sztuki
Greckiey. W takowym wyborze, waha się
prawie zawsze zdanie, i prawie zawsze na
fir~nę Greków przeważa. Bydź więc może,
iż Appolin Kapitolińfki, i inna statua tego
Boga, zachowana w pałacu Kontich , sę ra-.
czey Greckiemi iak- Etrull<.iemi. Niechciał
hym także zaręczyć, ze mniemana W eftalka
pałacu Jufiynianich ( moze naydawnieyszy
2, p~s~gów co się w Rzymie znaydui~) iako
t_e i Herkulańska Dyana , choć obie'd wie nasz~ cechy stylu Etrufkiego, nie s~ Gr;ckiem
qziełem. Lepiey z.apewnion~ z-daie się prac.a
Etruf).<.a w figurze· m_n iemanego, kapłana"
k~óra się w Villi Alhanich znaydu.ie. Pofta\va iey iefi zupełnie· pro.fi~, a nogi bez-. od.:.
działu. Zm,arszcz.ki sukni, ,która nie marę
kawów sę. równopadłe, i zachodził iedne na
-drugie; iak gdyby przyprasowane były. Rę"'
kawy Tuniki z doM znacz~ch, lecz. płafkich
fałdówlldadail:j. się. Włosy 1 po nad czołem s~
trefione w małe pierścienie, nakształt ślima
czych 1ko.iupek; z'przedniey ftronypleców spaI

I
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dai~ po każdey fitonie cztery kręte ich pro-

'

''

.
/

mienie, a z tyłu profto spuszczone nieco nizey
utrzymuie rfr!J.Żka' pod któr<J k01'icz~ si~
pięciu buklami tak poł~czonemi, że się zdai~ Ikładać półtora palm9wy wor:::!k, iakich
nie dawno używano do włosów. Diana
gabinetu Herkula11.(ki-ęgo ie[t wyobr tfon&. i~k.
zwykle, to ieft w pochodzie; k~ty uft iey S!J
ku górze Ści~gnione, a podbródek ciasney
formy. Jawno widać, że ta figura nie ieft
wizerunkiem, lecz niedo1konałem wyobraZ.eniem piękności. Cożkolwiek hadż, ma ona:
·do.fioyne części, a między inne~i nogi tak.

są. kształtnemi iak w naywybornieyszych
fiatuach Greckich. Co efo iey szczegółów,
włosy z wierzchołka głowy spadai~ po nad
czoło w małe bukle, a boczne w długie promienie im piersi , lecz z tyłu sac dośf. nizko
zwi'J'.zanemi. VV reszcie ma ona głowę· przepasan!J dyadematem ,' przyozdobionym ośmi~
· czerwonemi różami: fałdowanie iey ieft
koloru hi'ałego: tuni~a ina rękawy szerokie
z okrę.gła trefione, klrtmida ieft marszczona
róv~no padle iak suknia. Brzegi klamidy
oblamowane taśmami zfota,yemi, po nad
J

s;
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lt9remi kręzy pas koloru iakowego, posiabiałemi. Taśma od kołczanu
która z pr?wego rami!'mia na pi~rś spad~,
ieft czerwoJ1'!, iako tez wil!zanie sandałów• . ·
Nie łatwiey, a to dla tych samych przyczyn ' nizkorzeźbyj, iak ftatuy Etrufkow od
Greckich rozeznać; gdy nam iednak ·o nich
z porz~dku mówić przychodzi, cztery ich
vv tym względzie przedftawimy. Pierwsza i
naydawnieysza, nietylko z Etrull{.ich ale ze
'
I
Wszyftkich dzieł takowych, któr.e się yv Rzym.ie znaydui~, ieft w ViJH Albanich. Wyobraża ona Leukote czyli Ino, co po śmierci ·
sioftry swoiey Semeli, trudni się, wychmvaniem Bachusa. Głowy figur~ n;iaią wielkie
poclobienftwo z formami Egiptfkiemi, tak co
do oczu ku gorze ściirnuidnych i spłc.i.szczo- ·
.nych, iako też co do tak.owegoż uft kierunku; fałdowanie zaś w zmarszczki profte \
t:ownopadłe, wllrn~ane iefi: tylko wrznięciatni, tak iz zawsze dwie liniie zbliiaia sie ku
sobie. Druga nizkorzeźba> któr~ c śm~my '
nazwać Etrull{.:t' znayduie się w KapitolińIki1u gabinecie. J eft to ółtarz okr~gły, wy.
~·Mk
ohrąza1~cy
Apollina, i Dyanę~
er uryusza,

·ny kwiatami
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Rys ogólny rigur, iako tez kształt szczególny
Merkuryusza, wszyftko w nim zaręczać zdaie się sztukę narodu tego. ·Trzeci<J iefi Ołtarz
;k.apitoli1iiki , wyobrafai~cy Herkulesa prace.
Wszakze można by zarzucić , ze ten Herkules nie ma tego zbytniego natęzenia, co wła. Jciwie cechnie dzieła Etrufkie. Nie zaprze·ćzaiac temu '~arzutowi, uważam że broda
i-Ierkulesa spiczafta i pierścienie ,tak br~dy
fok włosów, w ftopnie ułożone, wskazuil!
nayda wnieysze formy i prace, ieśli nie s~
pó~nieyszem , przez wydoskonalon~ sztukę·,
aavrney naśladowaniem. Czwarte Dzieło roClzaiu tego, takie się w Kapitolium znayduie. Jefi: ono formy okręgłey, która zwykle
.ża ołtarzow'J. uchodzi; lecz pomnik o którym
mówiemy, zdaie się bydź szyi<j. do studni,
iak to wikazuie wydr'.}zenie (od sznura na
hrzeg~ch wyryte. Nizkorznięcie co i~ otacza' wyobraza I 2tU wyższych Bogów. Rysunek ma wszelkie charaktery sztuki Etruil\:.iey,
na czem zdaie się' ie w takowych pos~uki
waniach przeftać należy' przy niepewności,
\v ialdey nas miedzy sztukac Etruika a dawna
Grecka, inne zoftawuiaG dowody.
c;

c;
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Znaczn~ mamy liczbę kamieni rzniętych

Etrufkich, przynaymniey 'stylu właściwego
llarodowi temu; wszyftkie te kamienie S'!
lvdr~żnie ryte; bo właściwie Kameów, czyli
lvypukło rzniętych kamieni Etruili.ich, nie
Znamy. Te o których mówimy nosz~S pofta6
Chrabaszczów
, to ieft iż iedna ich firona
c
tego Robak.a wyobrafa wypukle, kiedy druga słuzy za pole wc!rążney rzezbie. Te kałllienie s~ zwykle przewierciane w swoiey .
długości, lecz nie wiemy czyli dawni za wie- ' 1
Szali ie na szyi lub nosili iak pierścień rucho·
l'ny, co się podobnieyszem zdaie z powodu
osi złotey, któca się w wydr~żeniu takiego
Chrabę.szcza ( dziś zachowanego w gabi- 1
llecie Xcia Piombino, znalazła. ·J eden z uayCla wnieyszych kamieni rzniętych, nietylko
l!:trufkich,
ale ze wszyftkich co sac znanemi,
•
\
left sławny krwawnik gabinetu . Stosza. Ten
ll 0 ~nik wyobrafa rade woienna pieciu z oc
"
\\rych '.siedmiu naczelników pierwszey Thehaiifkiey wyprawy. Imiona '.ich literami po:obniey~zemi do dawnych Greckich, iak do
Y?h co się na .innych dziełach Etrufi~ich
lVid.zieć daii, s~: obok figur. W SZJftko iak.
t.
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naywyzszey starożytności w tym pomniktt 1y to na~ynia uzywane do religiynych ob·
'\Tyfiawia c'echę, iako to rys ' i napis, pracy tzędów, ' iako to do libacy{ wina i wody 1
delikatność poł~ czona zforrnami na<lobnemi do fkrapjania miod~m b~dź ołtarza b~dź
w niektórych czę~ki<łch, mianowicie 'w no ... 8nniych ofiar. Dawano im różne foqny, lecz
, gach, oznaczaię. biegłego co do wypraco ... lviększa część tych nawet , 1 które widziemy
wania Miftrza; lecz figury bez iadnego ~9zię ... lla nizkorzezbach Rzymfkich wyobrażaięcych
ku, wyiawia.i~ wiek sztuki w którym przepisy ofiary, s~ podabnemi do Czar płytkich i bez
proporcyi znanemi : nie hyry. vYsponm~ ie-' Uszów. Gabinet Herkula111k.i wll<azuie nam
s1.cze dwa inne kamienie pierwszeg0 między tóżne płytk-0-czary :(1) co mai1jl. . rękoiści uE t rufkiemi rzędu: i eden wyobrnz::ii!;!-OY Ti . . kor1czone nayczęściey głow~ barani~. Cózdeusza co sohie wyrywa pocii1< z nogi, iak kolwiek h<tdź 7 płytko-czary Etrufkie, przyto napis Etrull<i oznacza, drugi wyftawuiiJCJ· 11aymniey przyozdobione rzeźbami, s~ naPeleusza, oycą. Achillesa, myią.r.ego w rzece kształt talerzów otoczonych małym brzeżkiem"
Sperchion wfosy, a równie własnem ozna• i widocznie miały rękoieś4 przyprawn't·
ezonega imieniem; pierwszy z tych kar1~ienj
MówiE!c o sztuce EtruLków, n.ie mozna
w gahinecie-Stosza, drugi.się w Rzymie u par' pomin~ć ich malowań. Jedyny tego rodzaiu
tykular.ney znaydował osoby. Posiadam cie . . Pomnik,' dochowały nam groby dawney Tar-·
kawy tego rodzaiu kamien, czyli on ieft ręki ltwinii , iednego J z 1 2tu fiołeeznych mi aft .
Artyfty Etrufkiego, czyli- naśladowcy Greckie- 1.'..truryi. Groby te s~ ~szyfikie wykute w dość'
g-0, wyobrafai<Jcy Mucyusza Scewolę palę.· łtliękkim ciosie1 Tufem zwanym i znaydni<t się .
eego· na· ółtarzu wraz z puginałem rękę, co ~ R..ornetańll<iey równinie, o dwie mil Wfopomylką- chybiła .Porsennę.
Ik.ich od morza, a _o dwanaście od Civita:Oprócz ·sztuki rycenia kamieni, ·okazali Veccfiia.~ Za wchód tym· grobom, sfuży szyia...
Etrttfkowie niepospolitl} zręczność w rzeŹ;bin okr;;!.gła i równopadła, która iię_ Ścieśnill.
Koonzów.,. czego. liczne dowodz~c, Patery: • B·y· ; ~)
n„,,
~- .... ere„
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daię. dwa inne geniusze, co długiemi mło-·
tarni tłuk~ figurę z wozu lirifCOn~, nag~·; .i
na ziemi lez~c~. W iednym obrazie , iak
zwykle, srogie wyftawui~cyrn mordy, widać
króla i'llż w wieku podeszłym ~ korona ze~
~
b
at~, która może ieft naydawnieysz~ od
sztuki w tym kszta~cie wydan~. Służy tym
tnalowaniom za dno' mocna i gruba wyprawa. Dość się ich i~szcze, wido'cznyc~,
znayduie, lecz te do których powietrze i
'Wil~oć przyftęp znalazły, zp~łzły po większeY,

od dołu ku górze. W tym otworze znayduił·
się dziury wydr~Z.One w fkale prawie o trzy
ftopy iedne od drugich. 'I'e dziury w liczbi&
pięĆiu służ~ za schody do tych lochów pod.z~mnych. Jeden z nich zamyka w sobie Urnę.
nakształt truny podługowatey, z tegoz co
t;rób kamienia. Sklepienia płafkawe spoczywai~ fiosownie do obszerności grobów, na
~iększey lub mnieyszey liczbie słupów w ika' ' le kutych. Sciany i płafko - słupy ( 1) tych
choć ciemnych pieczar , iako tez ich fldepienia S1J. przybrane mnóftwem ozdób, W niektórych malowanie nakształt Fryzów wkoło
„ kr~źy ; widać tam także płaiko-słupy ogromnieyszemi figurami okryte. Większa część
tych malowań, wyobraża walki krwawe i niewolników mordy, mnieysza, naukę Etr.ufków
c ftanie duszy po śmierci. Wśrod tych ofiatnich, uderzai~ szczególniey dwa geniusze
czarne i .lkrzydlate trzymai~ce młot w iedney ręce , węża w drugiey , i ciirnn~ce
wóz, na którym się znayduie figura, albo
dusza zmarłey osoby. ,Czasem widzieć si ę

częsci.

Styl Etrufków nie by{ zawsze iednym,
~iał on iak Egiptfki i Grecki rófoe fippnie
l Epoki; ·a od proft~ty pierwiaftkowych cza1ów narodu tego,, aż do świetnych dni iego;
lnusiał różnych doznawać odmian. Wszyftko wierzyć kaze, ze naśladowanie dzi~ł
'Greckich dało sztuce Etrufkiey "cale ró~na
· ()d iey pierwiaftkom;y poftać~ By dobrz;
Poznać sztukę narodu tego, trzeba pilnie
fttopnio'\yania :
•
·.i.
• ' te it:y
tozw azac
rozmaite
Zdaie, się że po podbiciu .Etrulków od Rzv„
.,,
'łlJ..
tan , sztuka narodu tego słahieć pocz~ła
'~o łwiadczł ..iego czarr_ bronzo~e. ~.:
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bowiem_ ich liczby' bo z dwudziefiu
Aziewięciu, niegdyś zachowanych w gabinecie ' Rzymfkim S. Ignacego, te których
napisy naybardziey zbliZa.ły się do charakteru Rzymłkiego; poślednieyszfJ. ~od da·
1\Tnieyszych wlltazywały ~racę. Cóżkolwiek
badź, mozemy uważać trzy fiyle w sztuca
~rufkiey, dawny, naftępny i oftatni, to ieft
ten ~ któremu nadało. ino.~ formę naślado
wnictwo dzieł Greckich.
Styl dawny zamyka w sobie, te czasy,
w których się- Etrufkowie rozpoftarli :we Wło1.szech, az do gran,i c wielkiey Grecyi. Za
wzory iego służyć 1 nam mogit rzadkie llled ale srebrne 1 bite w mi'.lftach Włoch niz:' ~zyeh, iako tez wielka · liczba małych figur
h r onzowych, między kt'óremi znaydui~ si{'
zupełnie podobne do Egiptłkich, z w~SZfJ.Cemi
j do boków przyfiai~cemi ręka1ni, iako tei
.z równolegfomi nogami. Ni.2korzeżba Leukoty w Villi Alhanich nosi właściwe cechy ftyht
tego iako tez .Geniusz pałacu Barberynich,
'
.
t
-.w
. szyftkie bowiem części ciała,s~ w n ich iłabo
.wyda:nemi. Nogi fioi~ na linii r6w~?ległey,
a _o~zy wy'drłione i s~ pla.ikawenu 1 ści~

'

RozozIAZ.. ,XI.
. gniętemi do' g6ry. Charaktery tego dawnego fiylu, oznaczai:t linie pwfte w rysunku.
poftawa zbyt natęzona, ruch figur zmuszony , nakoniec niedokładne wyobrazenie
piękn0ści twarzy. Pierwszy cha~ą.kter polega w tern, ze obwody li.gur' mało mail!
tuchu' co sprawnie' ze się zbyt ·szczupłemi
"V"ydai:t mimo swego ogpomu, dla · nięwy
datpości mufimlów: .Brak więc temu ·p ier'W~zemu fiylowi rozmaitości. w takowym to
sposobie rysowania znayduie si~ ·po części
przyczyna zqytniego natęzenia; nie :pomah.1
s1ę do tego przykładała riieumieiętność Arty.ftów owych pierwszych czasów. Rózność po'ftavvy, ruchu ·i czynu, nie IPC\Że bydź wydanac bez dokładney zuai orności ciała ludz'kiego, i ·bez pewney w.olnośoi w rysunku,
-które Stj ' niełatwem i p6źnem sztuki na-byciem.
'

I

·r

'

K~edy w naHadowa1iiu J1atnry, ·tak dale- . .

"kiemi 'byli Etrtilltowie od pomysłowey pię~
"kności, trafili na niac szcześliwie
w formach
c
-Wazów swoich: tak dalece, iz mozna po-.wiedzieć, źe iey -dosięgli w tym ' rodza:iu.
'Zdanie. to ieft udowod.ą.ionem ;kilku w.a.za-

o

I'

.'
,'
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mi, których malowania oznaczaią fty~ ich
naydawnieyszy, lecz w tym względzie ciekawszy ieszcze mamy pomnik: ieft to waza
hronzowa, niegdyś pozłacana, półtora palmowey średlli.cy; wyftawia ona rznięte o·
zdoby iak n~ywybornieysze, choć ieft nie.watpliwie dziełem naydawnieyszey sztuki.
Waza ta w tKapuy odkryta , znaydowała się,
· w Kasercie u kawalera Negroni.
Ar~yści Greccy noV\'ych w sztuce nabywszy znaiomości, z Cl-asem porzucili styl
,
.
dawnych , a lubo niepodobna naznaczyc
z pewnością Epoki początkowey ftylu drugiego, ieft rzecz(} do wiary podobną , że
sztuka wydofkona·wzrosł pod czas kiedy'sie
,
<
,
łiła w Grecyi. Mozemy ·sobie wyobrazic wiek
Phidiasza, nakształt wieku odnowienia sztuk
i ·n~uk dzisieyszych. Rewolucya ta prędkl!
była~ i na odległe naw~t wpływ miała krainy. Cała natura zdawała się w poruszeniu:
Geniusz ludzki utworzył cuda, wszędy wielkie wynalazki i' odkrycia widzieć się dały.
Co się tycze Grecyi, ieft rzeczlJ. pewną, ze
od czasu Phidiasza zaczęła się coraz więce1
'2bogacać znaiomaściami wazelkiego r_odzaiu. •

,

,

Mo-

XI.

53

Możnaby powiedzieć, że się wtedy :roipo- .
fiarf duch światła na wycywilizowańsze narodj, że szczególniey ogarn~ł sżtukę, _i no-·
'
'We iey nadał zycie. ·
·. · Własności. oznaczai~ce u Etrufków styl
drugi, czyli {rnfiępny, s~ wll{azane przez wy- ·
datnieysze' artykulacye i muskuły. WłosY, .
Uszykowane ftopniami., pofi:aWy i ruch z~u,&zony, ~tóry ma coś · groźnego i przesadne-·
go: mufkuły s:t ·w nim nadęt~ i do pó\Vi~rzchni wody z lekly;t poruszoney podobne. Kości SIJ. oftremi i zbyt wydatnełłli·., co temu ftylowi; poftać przymusu i
twardości daie, bo czucie było w · nim jpo-_'
suniętem za granice prawdy. W figurach
tnarmurowych Bóftw, częś~i nie 'SI! zbyt m~cno wyra:f one, ale przes,ada i 1 niesfobioŚĆ
)'Vszędy się, rnianow.icie w nogach znaydui~.
Bez róznicy widzieć sie daia, tak w ludzkich lak zwie~zęcych fi~urach włosy i sierć:
rzędami trefione. Tą.ką: ieft Florenck'a Chitnera, takiem inne dzieło bronzowe niemniey
gławne Wilczyca Kapitolińika, karm~ca Ro·
lllttlusa i Remusa.
~ Tom

Il.
·'

•

I•

I

I

l

I

.
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Te cechy oznaezai<:J.ce dawnych A~yfiów
Etrull\:ich; :lakeśmy to iuz nadm!enili, wzno. wiły się wraz- z sztuk~ u ich naypóżniey
szych naftępców. Na~zelnik dzisieyszey szkoły, uczorty głęboki Michel Angelo, dał ich
pierwszy przykład. Poszła za nim naślado..wnicza tłuszcz.a, lecz, słabo odziedziczywszy wielkie Miftrza tego przymioty, rozmnożyła prz.iwary, których coraz wzrafia-

. il!ce naquzycie, wdzięki ~ pomyslow~ pię
kność prawie obcemi .uczyniły . szkole Floreńckiey.

·Oswoienie- się Etru&ów z dziełami Arty, fió:w Greckich, styl . ich drugi w trzeci, ' czyli
· oftatni zmieniło. Widzieliśmy nieco wyżey,
iak osady „. Greckie, za'mk~ęły Etru&ów
w śdsłych granicach. 0panowawszy naypię
- k.nieysz~ . część Włoch, założywszy w niey
mocne "miafra., zacz~li Grecy · sztuki upra. wiać, które · tych nowych osadach równy ieśli nie , .większy ia.k w samey Grecyi,
przez eżas nieiaki ··wzroft -·wzięły. Ztamt~d
się smak ~ztuk rozszerzył, ,i przeszedł · do s~· '6iedzkich w ~ampanii Etrufków. S~ to -wpra-

RqzbzuŁ

.

XI.

. '·

Wielu miaft Kampanii, co za czasów ieszcze
zamieszkania ich pr~z EtruJk&w, hitemi by.
ły; na nic& głowy Bóftw, zupełnie s~ podohnemi do tych, kt~re ,się na Medal~ch i
Statuąch Greckich z9aydui~. Taki ~eft styl
trzeci Etrulld, osłodzony i przekształc~y,
aztuk~ Greck~, do rozpoznawania od niey nie
łatwy, który pl'.zecięŻ ' w dziełach pra~dziwię
l:trufkich wfkazać cho6 rzadko można, :iako to · w wazach z Alabaftru 'Vólterań
!kiego, nie daleko ruiafta tego imienia zna„
ł~zionych, których ·cztery Villa Alba.nieb

Po6iada..
.,'

I

\

t
'

.

w

/

med:aI-e
in1-wag' - doda.i~
~:wdzię .w~oiki; lCcz
.
•
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(
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,

I

'
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Narodów.
I
..._.., Cl

: '

'c.:-o-

Smak sztuk pięknych z takiJ. się rozsze-

'·

r~·a łatw ościit, że si~ ~rodzonym człowie:
.kowi bydź zdaie. Zaledwie Etrufkowie okazywać gc;; zaczęli , a wnet on Samnitów ,
Wol!ków, K.ampaniyczyk6w; zgoła s~siedzk.ie
Etru1kom zniewolił narody. Mało co wiemy
'
'
, 0 ·pierwszych; nie zofia w~li ·nam ho wiem in-:
nych -sztuki sw<?iey parnię.tek, iak rtie wielka li~zhe medalów, . i tych ieszcze (nie zna'j~'c .. rozr:iaitych .i ch ięzyków) · rozró~nić l}ie
iefieśmy

-w

ftani~.

Lecz

Kam_paniyczykowłe

. niem~iey pomyślnie upr.awiali s,ztukę iak
• Etru1k-0wie ; czego -dow-0dem s~ nie tylko
·liczne ich-medale, ale i piękne z ziemi wazy,
, ·pod imieniem Etruskich · zwykle~nane, którym przecięż. Karnpaniyfkich na:zwi1ko wła5ciwiey przyftoi. S<J. one ' iednym z naydo-

,

·'

~ ftoynieyszych

,

Ho:tnzu.Ł
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,. O sztuce. pogranioznyck Etruskom.

i·nayciek.awszych ·atarozrwoici

-zabytków.

'

· -XlI; _

Niektóre doftrzeienia ogólne względent '
konfiyfocyi i sposobu życia Samnitów • •
·w olików, S<J. dla nas iedyniJ. sztuki ich wika... .
zówka. Samnitowie lubili zbytek, i chócia-t
· bitni„c .przywi~z~~i do- zaba~v byli. Pod cza~
'Woyny nosili tarcze złotem 'i srebrem nabiiane ( 1 ), a kiedy Rzymianie. nie używali
sukien nawet z płótJ:?.a, iuz wtedy zołnie-..:
rze Samniccy odziewali się szatami lniane...
:tni ,.nawet ,pod czas , woyny (2): Wiemy . od
Liwiusza, ze w. tey któriJ. prowa·dzili z Rzy~ .
łl}ianami za ,Konsulatu Papiriusza Kursooo, .
ozworograniny ob oz Samnitów. o_śmset . krok?w ob.wodu, płótnem · z Inianey mat~ryi
hył Q.toczony (3). Kapua od Et.wfków zbu„
clowana, lecz późniey zamieszkała przeµ Sa„:tnni~ów, , którzy i~ na pierwszych zdobyli,
rniękkości1J. i ·rozkosz;{ słynę-la.
/
W ol1kowie, iako · też Etrufk_owie . i inno
okoliczne ludy, żyli pod rz~dem . Ary.ftokratycznym (~.): nioobierali oni 'k róla albo .raczey;

-

<Liv. lib. ·!il· c. I 0.1
(2.)'f.Ibid. c. 4. et l. '1 0.
(3). Ibid: z. I o. c. 33,;..
(4) Dion •. Hali.c•.Ant... R.Qm; l•. G„ P:--'374~( I)

c.:ss ...

'
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naczelnika siły zbroyney) iaka tylko w czasie
woyny; Samnitowie zaś mieli konfrytuĆylJ.
' poaobrn~ do Spartai'i.fkie;r i Krete1'irkiey (1).
Liczne i bli!kie siebie ich Ilłiaft ruiny, wlka- ·
zuiit wielk~ ludnoś4 kraiu tego; a pamięć
tylu · k~wa'wych · woien z Rzymianami, którzy
ich dopier<;> po dwudziefiu czterech tryu,m. fach podbili'· za.świadc~a ·i~h po}~gę.
Ludność i zbytek wzbudzai~ przemysł, a
wolność daie popęd rozumowi :l okoliczności
z:~wsze sprzyiaię,ce sztuce, które iey pewnie
nie mało u W olfków i Samnitów służyły„ •
Wiemy, że Rzymianie w czasach naydawnieyszych, uzywali Artyfiów tych dwóch
narodów~. Tarkwiniusz stary sprowadził z
Phregelli , miafr:a Y./ oliltów, Artyftę zwaneg<> Turianus, który · mu statuę Jowi~za
z ziemi wylepił. Wielkie podobienftwo iednegli medalu familii .Rzym1kiey Serwiuszów
,_ ~ innym medalem · Samnickim , czyni, ie
pierwszy uchodzi za dzieło Artyfty tego narodu (2); a ftarozytny medal Anxuru) dzi,, (1) Strab. Z, 6.p. 254.
(.:&} Olivieri D'isser. sopra ale.

.

'
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sieyszey Teraczyny, . miafta WoHk6w, wy...
ohraża bardzd piękn~ głowę Balady. 13ie~
wieków małae nam liczbec dochował Wol!kich .i Samnickich pomników, które iednak.;.
w czasie swoim rozmnożonemi bydź musiały 1
kiedy do takicy dochodziły . piękności.
Słodycz klimatu , obfitość szczęśliwer
Kampanii krainy, powoływały do rozkoszy,
foy mieszk,ańcó'w. W naywyższey fiarozytnó'"'
Ści, Kampania, iako też 'kray Samnitów, objętemi pod im_ieniem Etruryi były. Lecz tellarody, przez się możne, nigdy nie składa•
)y części Etruikiego Pańftwa . . Późniey p,rzy-·
hyli Grecy wprowadzili do· Kampani.i sztukiswoie , czego dowieść - łatwo !'nedalami Greckiemi N~apolu, i Kumów (1). Kiedy częŚĆ 1
Greków zakładał~ miafto ~eapol, inna posu-:
n'1w.szy się daley ku W ezu'wiuszowi zbudowa-ła Nole(2):zt1!d medale miafta tego oznaczone liw~rami Greckiemi. Pomiiam inne grody ·
Greckie pózniey wzniesione,
to· Dyce-··
archi~·, . nafi:ępnie P~teolani zwan1!·· Z . czasem;

Samnit.

/

iako

(1) Berger Th,e6auru:s. Braud. T . .L p._. I
m~dal.

' „'.."

(2) Martorel•..Euboici

P· · 2'1r

ss;.
•

'"
,.

1

.
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osiadłszy Gr.ecy wszyftkie nadbrzeza ~~a~11
tego, i wprowadziwszy do nich sztukę swoię,
ieft rzecz~ do wiary podobnę-, ze iey wzór
s~siedz~im I~ampaniyczyk.om pod~i. 'Zt<J.d
•llł atwo mozna,
o ktorego
'
wmesc
na ro'd u sztuce,
winniśmy wazy z gliny malowane, co się _
częfto w Kampanii, a mianowicie , w okoli- ,
cach Noli, ' rozkopui<JC grohy, znaydui~.
Nie ieft to krzywdzić K.ampaniyczyków, czyniac ich ucznjami Grek.ów: co zadńego nie
po~rzebuie do~odu, ieżeli ieft prawdziwem
twierdzenieDyodora Sycyliyfkiego, że Kam. paniyczykowie dopiero ~ 85. Olimpiadzie cia-

ło narodu fkfadaĆ ~aczęli {I).
Należy _uważać

za niew<Jtpliwe dzieło
sztuki Kanip,aniyll.:.iey medale miafr w Środku
kraiu tego lez~cych, dok1td osady Greckie
nigdy • niedoszły, iako to do Kapuj', Teanum
i innnyoh (2). Medale tych miafi ~osz~ napisy w ~nym ięzyku, do EtruO~iego mocno
podobnym~ 'Vszelako te pomniki rniaftKampaniyfkioh, w małey Sf! liczbie w porówna( 1~

Diod. Sicul. l. I 2. p. 93.
(2) -Bianc,h ini ani: p • .268.

'

RoznzrA.Ł
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- niu z wazami malowanemi, ktcbre sie codzień w tym krai~ znaydui~, a który~ l;o- .
'VVszechnie choć nie.właściwie , imie wą
zów Etrull.:ich n~da:ąo: nprzedzenie co. pono
~t}d pochodzi, ze .Bonarqtti i .Gorri" którzy
Pierwsi wazy takowe .poznać pubHczności
dali , Toll.:~1iczykowie rodem, radzi ie ·byli
da'VVney swoiey przypisać · OyGzyznie. Wiele
także wagi temu mniet1rnniu do0dałJ', na- .
. l1tzód pamięć
niegdyś tak p~szuki- .
'VVanych, które w Etrqryi (1) mianowicie w
Arezzo (2) robiono, .powtóre podobieńftwo,
iakie się znayduie m?-ędzy figurami wazów
l\.ampaniyfkich, i temi co się ·na , bronznch
l<:trufk.ich znayd.uia, mianowicie . na .narze„
Ciziach do ofiar słu'iacych. Cożkolwiek bad'i,
.
• .
•
I
„ c '
l'l1e uwazano, ze nayw1ęks'za częsc malowan
t:rch wazów, wil\:azuie wiek późnieyszy , i
- Cząs w którym sztuka iuz była doszła, albo'
Cloch~dziła naywyższego ftopnia wydollwm1.lenia swoiego: Mała do tego nader liczba_

waz6w'

f;,

•

,

'

.._______

(i)' Persezts Sat. :.ł. v. 60~ ideąz, Sat. L v.
·
et Plin. Z. 35. c: 4G. ,,
(2) Rorat. l'ib. I. Sat, 6.

i

.

\

l
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"'azów takowych w Tofi(anii znalezion~ była,.
i 1uało icli ga~erya Florencka posiada, kiedy
, ieft rzecq. nie z~przec:zon12- że te które {kła- •
daią. wielkie zb~ory, b'}dź Wło.lkie, b~dź po
za 'Alp~mi, z króleftwa Neapolita1i.!kiego po.cho\łz~ ' i .,s~ wydobytemi po ,większey części
z grobów Nolanfkich. .~ecz co naywięc ey
wzmacnia ~niemanie, że mylnie Etrufkorn
przystdzonemi były·, s~ piękµe l\'azy takowe óbficie w Sycylii znaydui~ce się, co niekiedy iak Nof:u'iikie > Greckie nos7<LJ napisy.
Waży dawne Sycyl,iyll(ie_tak iak I~ampaniyfkie~ inai~ wprawdzie w malowaniach swoich
coś podobnego do Etrufkiego rysu, bo iakeśmy to iuż uwążali, ityl Etru.lki wyobrażać
nam moze pocz~tkovvy styl Grecki,którego
~apewnionego wzoru pos~gami nie mamy.
:Brak ten w hiftoryi sztuki, zaft~pionym wazami
Kampaniyikiemi, i Sycy:liy.lkiemi bydź moze,
nalei~cemi niew<J.tpliwie do sztuki Greckiey,
tak d~lece, iz zbiór 'dobrze uporL:Cldkbwanf
waz6w takowych, nayrzete}qieyszyl?-1 ieft O"
lfrazem poftępu sztuki Gre~kiey prawie ocl
'kole'bki ,_ az cl.o iey szczytuI

,I
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Załozyć tu iednakie nalezy r6żnicę wazów Sycyliyfkich od wazó.w K~mpaniyfkich
ll.ie mowię ,co .d o rysu'nku, bo w łednych
iak w .drugich do równey dosko1~ałości po. suniętyu~ on ąię bydź zdaie; . lecz ta ,uwaga
łtlfl za przedmiot . sam wazów tyc;h materyal,
to ieft glinę, i , ich polewę. Wazy Sycyliyskie
Przechodz~ swoim ogromem Kan1paniyskie,
' lecz
niewyrównywa'iac im '-'elinac. i polewa.
(
(..
Wazy Sycylłyskie s~ tylko malowanemi, wa21y
l\ampa1łskie śklnjft się pięknym szmelcem,·
którego pierwsze nie mai~. Widzia1em wpra'"'dzie wazy, i sam ie posiąda'm., w Noli zn!illezione bez polewy; lecz nie .zdarzyło mi się
'Widzieć . wazy w Sycylii wydobytey, któraby
Polewę miala. W wazach Nola1iskich, iak:
~
.
'
"' wazach Sycyliysk.ich; glina za dno figuro ii:;
sluiy' z t~ różnic~' ze w piez:wszych ieft
twardszi:J- i czervvieńsz~. Do tego w Nolan~
skich ebw6_d figur, i dno wazów , ieft powle-·
Czone szmelcem czyli polewę.~ twarze, ręce,
110 gi, ciało i fałdow;mie, zakreślai:t rysy takowez, kiedy to wszyftko na wazach. Sycy1·1 1_.
'
Ys.!Qch, farb~ tylko ieft o:ma~z.onem.
_

„

.
'

/"

'

..
'

o
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Fabryki Kampaniyskie (tak ia·k ~ziś u nas
porcellano·we i faianscwe) dostarczały dawnym nie tylko wazów do o?doby ich dcrmó~, ale i , do użyci.a fi:ołowych sprzętów.
.Ztitd owa Campana-I-IÓracego Supelle.r (1)~
Z tegp wyrazu miarkować n:ozna, iz dawni
przywięzywali wy&zukanft czyftość i wyborność '
używania naczyp takowych' i ZeHoracy, któr:y nie raz 1' takiem upodobaniem, skromne: oclrędoftwo domu swo~ego 1 ·
nad zbytek prze n o5i, wtey go użył myśli. Z rad
także 'wnosi6 się sod.zi' i.Z owa dawna'
tak powiem, Kainpaniyska porcellana~ dla. dof!konałości gliny, dlfl. -lekkości .swoiey, mia' nowi.cie zaś . dla polewy' pomiiai~c inne-- pr~ymi.oty, kt6re iey nadawała sztuka, doskonałości<:J. wszyftkie inne przechodziła ;
zgołazdai'e. się że ona była u dawhych~ iak iefi
dziś u na~ porc;:ellana, ochędófrwe111 zbytku
przyiemnieyszem ąad przepych iego. Wszak~
ie dość ieszcze znayduiemy czar, misek,..
garnuszków i talerzy, a to nawet bez · faidnego m._a~owania prócz- ~ i_e dnokolo:rowey

ao

ie·

( 1) liora&.
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polewy' ' kt<}re oczywiście r;tie do czego iu· k do .itołowego
r.
•
ia
słuzyły
użycia.

łleo-o
o

„

Kto tylko był w Noli, i widział iak sie
Wydobywai<J' wazy Etruskie, wie dobrze z~
naygł ę b sze gro by przywracaia . nam navdaw.
c
J
n1eysze w tym rodzaiu pomniki. W li-<:znyc.n· zb10rac
·
h wazo, w Etruskich, które
" od :
~a ,
B
.
$OW udnarottego i Gorrego cl.o dzi~ dnia
Wydanemi zoftały, nie .Zdarzyło mi ... sie wi'dz·iec_
' nader ciekawych
· ·
wazów które• sif'ł
.
.
'
...
· ~ygłęhiey w ziemi znaydui~> i -widócznie1
8 ~ nayfi:arszemi.
Kolor ich nie idi iak zwy~
~le czarny albo , żółtawy, lecz biały: ·ziemia.
.~h ieft podobna ~o twardey k1;edy' :6.gu.ry.
oloro.we naydawm. eysey.
styl oznaczaia sztu~· Wazy
ieśli 'ie wazami nazwa'c~ ~.godzi
s1ec' ( b o :ąayczęsc1ey
,, · ' sę. to fl aszlu· nakształt
tyk'
'' 1 głębokie podobne
tl iew,. a1b o czary dosc
d G. na~zy.ch czar do ponczu )„ s~ na. tem
nie białem upftrzone kolorami, tak. dalece
ze na pierwszy rzut -Oka,, \\'.yftawui~ nieiakie
Pedobienftwo z da'\'.VlliJ. wschodnilf porcella~~· Nie mai~ one .przecięz fadney polewy::
0 1?r ieft- pr~ft:o rn a dnie białem peło~~ny •

te,

na1c~ękieY, obwied.zion.r r1sem. iakib.f ~pil.ą
'.
,

1/

,..

I

· .
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.·

wyrytym. Figury kr6tkie :i niezgra~ne,
kształt ,Gockich . rzędem uftawione, pr,zyklę
kai~ce i puginałam~ uzbroi one, zdo hi<J- ie w koło, przeplatane kolorowemi ozdobami, mię
dzy któremi widzieć się takie niekiedy dai~
zwierz~ta, iako to lwy, byki, ielenie, mniey
~iezgrabne iak ~gury ludzkie. Dziwną. ieft
rze.cz~' ze te może nayda wnieysze' z.e zna. nych sżtuki pomnik6w, uszły uwadze fiaroży
, tników, i ze dot~d!zaniedbanQ umiekić_ie na
cze~e ,_potylekr..oć wydanych zbiorów wazÓw
Etrufki~mi zwanych? Niei~ one przecięz zbyt
rzaJkiemi: ia sam. trzy ich posiadam, to ieft
wazę na.kształt wielkiey czary do ponczu i
cl wie flaszki czyli tykwy, kt6re w naygłęb
szych grobach Nolanfkich znalezionemi były.
_ Flaszki te do~tykiew podobne , mai~ u g6rney krawędzi szyi wydrą.żon~ dziury' przez
.które sznurek przechodził'· znać dla ich zaw~eszenia. Rozszer~yłem się nieco nad tym
ćiekawym waz Etrufkich rodzaiem, bo nie
..zna~ , ~arozytnika., ktfrybYi o nich dot~d.
.in6w1l: sam nawet Winkelman, w którego
>łA id~ ślady, zupełnie ie pr~e~czał;

kaidY,

. ·
·
i'ednak przy·zna , z' e te n ay d awmeysze
rnpze
1
·
'I
,
t
sztuki pomniki, s
.. J
~ war e s.zczego niey.sze.Y.
U.wagi. ·

Po.qać wazów Etru1l(ich prawie zawsza
•
•
· fk onczenie
' fit 1 me
"7yborn a, ie
a to
rozmaita
'
h
·
od
:ta.czawszy
(co znac' za
naymmeysz.yc
.
c
,
·
• ·
d ziec1om
-Zabawk·
słuzyły ) ' aż do naywie..:
1
k
szych' które się d~ czterech i pieciu pal"
k ' .
lnow , .
ey wyso osc1 wznosz~. Wazy te ró, ,
~Ym były poświę<(one użyciom: iedne slu~ly ofiarom mia~owicie W efty' w innych
k.~t~:ano po~ioly! znaydui~ się nawet nie0 1 L dla w1ększey trwałości w kamień po8.Pol ·ity oprawne. 'Umies?.czano także wazy
.•
t<ik_
owe , pr.:izne obok umarłyah, czasem
,
.
.
sa.1ue > czase1n pom1ęszane
z wu~lu innemi
. ' < można w,opisaniu
. 1z1ec
. k to wie
. w
tzec-zam1,
gt_?bów takowych' przez VVinkelmana miano.
.
\\r1c·
. re się o I o mil Włofkich od
ie tych J kt6
!\.
,· r:puy wśrzód gór Tyfatyń.P,tich znaydui~ ( 1)..
"\ b y N o·
. k gro
.
cez
ia
, po co.z · szukac' mnego
'
.l a.:nfk:
, ie dowodu, kt6re naybogatsza kopalc
. 'k' h
łlta, wa , K
ampan1ys J.C, słll.SZJlie 1 ną.zwae ·
~ow
·•

'

.

I

I I
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'

~
, rt. x• w P._• I~ 9, Ed/,f_. Cf! Utpj-J~
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Szlachetnieysze~ iesz~ze bywało niekie- ·
dy przeznaczenie wazów takowych; . slugiwały one bowiem za nagrodę w ig;_·zyfkach
p11blicznych G'recyi, gdzie iak wiemy w pierwszy.e h czas~ch proftem z gliny naczyniem
. obdarza~o zwycięzcę (r), co Świadczy medal
miafta Tralles, i nie i eden rznięty kamień.
· Zwyczay len dochowały Ateny w wiekach
p:Ózn~eyszych, gdzie nagroda iqrzysk Panatheyskich była waza takowa napełniotta o~ , _li.WIJ-, , któr~ wyciskano z drzew poświęco
nych Palladzie. Jak nas o tęm uwiadamia.
Pindar (2), te wazy były przyozdobio_ne
malowaniami, i do tego to · moze · użycia.
przeznaczonemi były niektóre z wirkszych;
wyobrażaią.ce niekiedy Kaftora z koniem
'li:oi~cęgo, niekiedy Poluxa siedz~cego i trzymai~cego 1 w ręku hełmu śpiczafty ,·uko'ńczo„
~
ny nakształt zwykłey iego czapki; podług
tego mdlemania Kaftor wyob~·atałby wyści
gowe igrzyska, a Polux. za sławnego zapa•

.

)

I'

1

śnika
~. v. 83g. :;fek~n..

. (1) Romer. Jliad.
. P· 468~

ls)

Pmdar„

Deiph. L. U.
-

Nm. X. v.

6~

.

t: .

. .

.

•

I .

.

ego zna~dm:t się wazy, ;i. sam takie pośiadam, co wyobrażai~ konne goni~'\'vy,w których
przez osobliwsze zbliżenie, poftawa lud~i i
koni nie pomału przypomiAa: gonitwy, iakie
dziś w 1Anglii widzimy. Pewna zdaie sie
t~cz~,- ii dawni malowanych ~a:zów, iak
tny porcellany, do ozdoby; domów swoich
'llzywali: co naprzód wnosi~ mozemy przez
same wazów takowysh 'malo'wania, które
<>gólnie daleko lepiey ukonczone z iędney iak 1
~rug_iey ftrony' iawnie wlkazui~' ze ftrona po·
slednieysza ścientla była. Ale dowodza nie.:.
thybniey ieszcze uz~cia.'1tego same for~~ niektórych Z tych W-ł~ZÓW, , (:O dna nie mai~ J
„~ni nigdy nie mia.ły, iak się o tern w .z~io
rze Hamiltona przekonać ,łatwo. Lecz przy~;;tpmy do nayifto_tnieyszego przedmiotu, to
teft: do rysunku i malowania, które chara1'.teri
t .
• U1~ te wazy. S{!.dz~c pó rysunku, naywiększ~
•eh część przypi~ać należy artyfi:o'~· Greckim.
ll.zecz ta ieft s~czególnieyszey uwagi godna,b'Q
Przez rysunki raczey iak 1przez obrazy, zna,wca
s~~zić może o·geniuszu Artyfiy, o iego pomr
llłach, o sposobie wystawiania ich 1 i o łatwości

·

4
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,•
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. z jak~ ręka ·iego wyobra~a myśli, cel który
kazdy miłośuik · sztL1ki mieć powinien grotakowe. Nic iz;atem nie rzuca
'Zhiorv
madzac
•
•
c
więcey światła na sztukę n dawnych, . iak
•
•
, maIowanych ,I pomewaz
, , wazow
znaiomosc
te pomniki sę. p~a"vdziwemi r.Y_sunkami i
prawie iedynemi, które nam z:oftawiła fi:aroiytność. N a {.lich figury Sft tylko oznaczone
i określone, .to ieft iak figury 'rysunkowe
bydź powinny„ Wyohrażai~ one nie tylko
obwód ciała, ale i części iego: r.mt i fk.ład
fałdowań, iako tez wszyftkie inne szczegóły,
a to liniiami i ·rysami, bez, ś.wiatła i cieniu·
Zwać będziemy te rysunki obrazami, nie
)V··Znaczeniu właŚciwem., ale dla tego ze te
rysunki tak iak naszych Artyftów, bywailJ. niekiedy kolorowanemi. Na w.iększeyczęści tyc'1
ważÓW ·figury S<J.. iednokolorowe 1 albo raczey
dnem ich jeft samo dno wazów, czyli~pię
kna ich ,ziemia. Co się tycze pola obrazó'v i '
czarkolom $azów, ieft: to mocna
oo6Inego
.
~
n ość, któr~ . także s~ oznaczone na dnie
wazów, to ·ieft na g~inie, rysy figur. Nie za·
wsze przecięz... pola wazów bywaię. czarnego
koloru, znaydui~ się Zółtawe, oliwkowe, sza1

rawe i
'.

innę, nłianowicie

I .

llJ:l wazach <~folaii-

!kich piękni} se.klni~cyth się polewę; bo co
się tycze Sycyliyskich , tych pola zawsze
'c larnemi widziałem. Część ich mnieysza
, ieft, iakośmy iuz rzekli, kolorowana; nie
inasz 'zbioru, któryby tey między niemi' nie
lvyftawiał róznicy.
Rys w wielu, ieft taki, że .figury, które ie
zdob~:;i, nie SIJ. niegodnemi ręki Rafaela.
'
I
Rtokolwiek umie <;:eiliĆ wolność i wyboi:·
llość rysunku tych wazó"".',, i sę.dzić o sposobie obchodzenia się z koforami podda~emi
działaniu ogi1ia, znaydzie wnich niew<j.tpli.we
l'owody zręczności i poprawności i11iftrzów,
'\\! tey trudney rob'ocie; malowanie bowiem
tych wazów nie ieft czem innem' iak naszey
'
'
Garnc1arki, a ten rodzay wymaga wielkiey
łatwości i prędkoścj: bo ziemia wypalon~
ci~gnie natychmiast "Y siebie wilgoć kolorów
i pęzla, tak da:lcce) ze ieśli . Artyfta, nie za..kreśli obwodl,l figury ied,nym rysem, ieft 011
llchybionym, a na pęzl~ nie zoftai'l i~l<;
tylko części ziemne; kiedy więc;: nie widzi:tny prz~rwy ani poprfłWY w obwodach, kiedy w nich nie doftrzegamy rys6w póżniey
przydanych, mniemać nam niew~tpliwie Wf \
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' , pada,, ze rys ~ którego się obwód fkłada '
był bez Żad~ey przerwy ci~gnionym, co się
.• , , prawie niepodobnem zdaie, zwaiai<J.f charakter tych figur. Znikome więc; te wazy,
'
s~
które cridownie tyle wiek?w przetrwały,
zabytkami sztuki ftarozytney, niemniey zadziwienia' godnemi iak te , ·które z marmuru
I
'
i bronzu wyryli. Bo iako pierwszy rzut my·~li RaJaela, iednym pocię,giem pióra luh
'., ołówka wydany, niemniey 'odkry'Ya w o'czach znawcy miftrzowfk~ iego rękę , jak
dzieł~ nayftarowniey uko11czc:me, t ak równie,
lub więcey ięszcze, ' ~azy te odkr'ywai'ą. u·~ ' 'd
. ,,.,
'' , łatwosc
.
awhychAr1 smia.osc
mi e1ętnosc
tyftów, nil ich naytrwalsze i nayznakomitsze
w sztuce prace.
:
Nakoniec, sJnszriie dwie o tych wazach
nder~ać nas -powinny uwagi, to ieft, !o oso- 'bliwsze zdarzenie'.} -~tóre nam -z~chowało
·tyle i'tak ;szac.o wnych pomników .sztuki da·wney z materyaJti naysłabszego , iakim ieft
·glina. Nię zdaiez się,~ ze przyiazny geniusz
sztulce, natchnął dawnym mysl fkładania
wazów takowych .do ·grobów, i przez tysi~ce
lat d~ch-0wał w wnęt~nościach ziemi te

drogie dla niey !karby? · a kie.d y ruiny łu
<lzi i czasów:nie przebaczyły kruszco'm i naytwatdsz:ym kamieniom, kiedy ie zgruchotała
~ęka wieków , przeżyły ich w niieszkaniu
śrui'erci, te naysłahsze sztuki zabytki, · iakby
\V dowód tych igrzysk, i tych zmiennych rze„
.Czy ludzkich kolei, co niszcz~ potęg~, a
·
trwł''
a1'!· ·Druga niemniey
a os01 nad"
a osc s łb'"
/
I
·
. ' przynaymniey
lld erza1~ca,
co do sztuki uwa-

„

I

\'

..J

• I

~a, ieft wi~lka liczba biegłych Artyftów >
iak'} musieli posiadać dawni, kiedy ci na,Wet, co się tak poślednia, iaka ieft mało_.
Wanie naczyń glinianych Jrudnili robota. d<>
·'
.
tego fttopnia byli w rysunku biegłep:ii,.że ich.'
prace, z~dziwiai'! ~ w potomności pierwszych. '
•niHrzów i ~aybiegleyszych znawców_
Sycyliia i Neapol posiadaiiJ ·naypiękniey.;
&ze wazy Etrulkie ,_ bo w. tych kraiach. znayduie się ,ich, ze tak 'po\Viem kopafni,a„ . w
~eapolu kawaler liamilton zgromadził!pier
ltszy sw?y zbiór waz.ów Etrulkich, które się
P0 tem w Muzeum iBryta:l1lkim własnościa
„
'
fit
_a Y narodu Angiellkiego ; tam on tak@
..
, o d pierwszego
. moze
drugi,
'• ~
hieco
. · . pozmey
P1 ękrueysz.r zebrał. ~ie ieft tak głośn;:m,
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~
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nie ogłoszony dziełem·,

zbiór Hrab!ego Lar;nberka, 1niegdyś pt>sła
Auftry'a ckiego przy królu obu Sycylii, także w Neapolu · zgromadzony, a dziś w Wie-

'

'

dniu znaydui~cy sif-; Jecz zapewne w oczach
znawców nie ufi.ępuie _ on 'zbiorom Ham.iltona, ieśli ie nie przewyz~za. Prócz króle'""'.'
!kiego w Neapolu, biskupów T3trentu i Noli,
wiele Wazów, rzadkich '~ domach partykularnych i pttblicznych, w tern mieście znay·
'd uie się. Szczególnieyszey przecięż warte s~
I
,
uwagi te, które tak lictni,e w Noli PP. Vivenzio,'.ohywatele tameczni zgromadza~: gdyby to mi afto innych nie posiadało zalet, zaJ
sługiwałl:ły na podróż do niego, zbiór rzeczony. Wielkie wazy Biblioteki. WatykaMhey
Neapol f Svrcylia doftarcżyly Rzymowi: ieft
to naydawniey„zy zbiór tego rodzaiu 1
który był zgrołuadził Józef Valetta prawnik N eapolitańiki, a od i ego dziedziców n11 hy1
Ka~dynał Gualtieri , po śmierci lttón~ga
przeszedł do Watykanu. Tenże sam Valetta
był zapisał Teatynom u' SS. Apoftołów w i. e~
apolu ze dwadzieścia wazów takowych dla
, ozdoby ich B'.iblioteki,zktóryeh ~ilka w War-

I

R oznzr~~Ł xrr.

, 6Zawie w domu P. \oY alickiego wigziałem, zkita / '.' ,
przeszły do Vetersburga wraz z całym pięknym
zh'iorem tegoz ~e ' stu kilkt{dziesiiJ.t wazów
zloZ.Onym. Nie iedne to s~ wazy Etrufkie,
któremi się kray nasz mogł po chełpić: miał
ich mało wprawdzie, lecz wybran~ liczb~
:Xzę Stanisła-r Poniatowski : między inn~mi
'Waz ogromny, rzadkiey piękności, darowany
sohie od dwor:u · Neapolitańriuego, którego
tyle i tak do1'.ładnych przeobrazeń, doftarczyła nam fabryk.a .J3elwederika. W Ła/1cucie,
WŚrzód różnych i smakownych zbiorów swo ...
"'
ich, posiadaXżna Marszałkowa Lubomirfka,
kilka wazów wielkiey. co. d~ ,:ysu~ku pię•
knoŚGi, które:, nabytemi. były od Pana-Zarillo \
Ii1.arozytnika. Króla •N eapolit:uifkiego. Ja sam
pod bytność moię w Neapolu 'zgromądziłelń
przeszło sto waz6'w Etrufkich, do Ćzego mi
'· „
łatwość iak~ wtedy niieli, naw~t cudzoziem~
cy kopania w I N<:>li niemało posłuiyła.
\i\T tym zbiorze nie tak ogronmo!ci sztuk
iak dokładą.ości rysunku, różności form.,
Piękności· ziemi · i · polewy szuk~łem , i~ko
tez uporz:óJ-dkowania i fiopnjowania różnycb
dtylów sztuki „któreby że tak powiem hi.st~.I
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ryczny wyftawiały łańcuch, od słabych iey
pocz~tków az do naywyższey doyrzałości i /,
mocy„ Lubo zbiór ten z przyczyn.y tylokro-:
tnych w kraiu naszym rewolucyy, wiele ucierpiał, przecięz zoftai<t mi sztuki na szcze
gólnieyszlJ. zasługui~ce uwagę, a i;nią,nowi
cie w·az wielki Nolański, 1przyozdobiony .fi5urami więcey palmu wysokości, naypiękniey
&zego stylu sztnki Greckiey; .figury te_go ogromu na zadny:tn innym wazie Nolańfkiem
nie.znaydui~ się. Zdobił on niegdyś Semina~
rium ml.afta tego, w którego opisie _długa
i- chhthna o ,nim mowa dowodzi , w iakiin
był sz~cunku u źrzódła, że tak powiem na~
czy1i. Kampaniyskich.
W Paryżu ieden tylko prawdziwie pię
kny' zbiór wazów Etrufkich widziałem, 'przez
,P. Durand zgromadzony w Neapolu; część
atoli znacznieysza iego iuż przeszła do Anglii.. Wazy Etrulki.e wiell~iego Muzeum, nie
odpowiaclaji;t itmym sztuki doftatkem tego
i' •
nayb9gatszego w fowieci~ ich fkładu.
Rzućmy raz ieizcz~ okiei'n na wazy Etru.Ikiemi zwane , tak godne zafianowienia się
ciekawych badaczów sti(lrożytney sztuki, J.

1

XI!.

zbierzmy w krótkości nasźe nad ~iemi uwa_gi: Zdaie się, ze pomysłowa ich fOnna ~ ..
rozmaitość d~ Etrusków; ,wydosk,onalony rys.
figur i ozdób, do Greków nalez:t; ,mai~ więc
<>ha te narody swoie do nich prawo, tak
dalece" z~.1 im za równie nazwisko Greckich
iak Etruą(ich służyć moze; lecz świeio im
łladane imie Wazów Kampaniyskich, które
Przeważać zaczyna, naywła~ciwszem hydź się
zdaie, ,l:>o. bez wętpienia naypięknieysza ich
tękodzielnia w Kampanii była~ Do piękności
fo~-m , do ,dofkonałości rysu, ł~cz-ą. one ie~
szcze zaletę · wyborności wielkiey li~zby . >
Stnakownych O'ldób, któremi s~ zbogacone,
co 1sztuce dzisieyszey tyle doftoynych i przy...

ieµmych doftarczyły 'Wzorów, równie słu·
zę.cych fou ~pięknienil,l. pomieszkań i sprzę„ I
tóyv domowych, iak płodów rękodzieln~
nas~ych. Wiele im wini~n przemysł i fabryki dzisieysze, wiele sµi.ak dobry; którego
()ne s~ prawie zawsze szcz~śliwem n~tchnie· ,
,.
niem.
"
.
· By uzupełnić ile można znaiomość sztuki ~ dawnych ' wspom,nę niektóre figury
Dronzowe znalezi~ne w Sardynii; pobli1kie1
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Etrulkom krainie; zashtgui~ one na uwagę,
tak dla formy, iako też dawności. Po s_ta'ć
ich i robota s~ zupełnie barbarzy11skiemi;
/ '
' noszą one cechę n·~ywyzszey ftaroiytn ości
w kraiu 1 w który11;1' nigdy nie kwitnęły sztuki.
I.
Mai{!; głowy póci~głe, oczy nie zwykłey
'
·' ' . wielkości, członki niesforne i zórawi~ szyię; zgoła poftać ich ieft nikcz emnieyszą
ieszcze, niz figurek naypoślednieyszych fabryhl .Etrufkiey. Nayogromnieysze nie prze. -c;l1odz~ dw6ch palmów wysokości. Hrabia
Kaylus ogłosił dwie podobne figury : cztery
znaydowały się w gabinecie Sgo Ignacego
w Rzymie, podarowane mu od Kardynała:
Alb~niego. Naywiększa dwóch palmOWl'Jbył~.

' · Kończac
mowec o sztuce Etru1ków 1 o:.
c
kolic~nych narodów , czuię , ze Czytelnik
miałby prawo ztd~ć dokładnieyszych w wie-

lu wzedmiotach objaśnień' takich przynar
mniey; iakieśmy mu Egipcie dać zd.ołali.
Lecz. niech zwazyĆ raczy, ze w porównaniu
da)vnyGh Włoch z tym kraiem, znayduiemy
6ię w przypadku Osób, co niekiedy lepiey

o

R OZJjtZIAL

XII.
'

iaki obcy niz właśny znai~ ięzyk; moz'emy
bowiem z wieksza
pewnościa< mówić o sztu•
c
ce Egipcyan f ' iak Erufków i innych WłoIkich narqdów' których zamieszki-~rnmy, _
twiedz~my i depczemy ziemię. Mamy wpxa"1dzie mnóftwa figurek rzniftych Etruil\:ich ·
i Kampaniyiliich; lecz nie mamy dość po'-"
~:;fgów, byśmy .mogli uftanowić systema . udowodnionę ich sztuki. Cięzko z ułamków '
rozbitego okrętu, które oc~11roniła · burza,
gruntowny , ftatek zbudować.
Etrl?-fkowie po,siadali' kopalnie m~rmu
towe w T:.u ni e, czyli dzisieyszey Kararze,
l1iegdyś .w i~dnem z dwunastu stołecznych
•,
łlliaft swoich; Samnitowie zaś, W olskowie · , '
i Ka~paniyczykowie , nie mai'}C marmuru
~iałego' w kraiu ·swoim, moze po części dla ,
tey przyczyny cały przemysł sztuk.i swoiey
k'u glinie , i bronzowi zwrócili. Pięrws~e
( prócz wazów którym życie ze tak powiem
<>cal~ły siedliika · śmierci ) dla znikomości .
~Woiey , przed innemi czasu i ludzi, ftały
~ię ofiar~; drugie ft opita Barbarzy11.ców c;:hci·
l'Vość, i ta zd~ie się bydź rzetelna przyCżylła rzadkości w1ększych pomnik~w sztuki
11
'
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tych ludów. Przecięz kiedy ich ftyl, a mianowicie Etrusków, ma wjelkie podobie1iftwo z pierwszym stylem Greckim, i z nim .
się nieiako ł~czy, 'o pisanie iego słuzyĆ
może, za wstęp do sztuki nar:o~u tego, która
ieft 'celnym pracy naszey . przedmiotem. , '

ozDz

xur.

I A 'L

O sztuce u Feniyczyków

i

,

'

Żydów.

-·
I

(.
• 1

I'

__.""'"

ca: c '

Cl

o----

,.
I

,.

Opróc~ niektórych wiadom,ośpi hiftoty•

„, ________
.

'tznych, i wskazań ogólnych-, zbyt nam mało
Zofi:aie zabytków sztuki Fenicyiskiey, by'
.
81lly · po nich 'z dokładności~ sitdzić o niey.
„
łllogli. Medale s~ prawie iedynemi iey połllnikami; dla tego nam w hiftoryi szuka6
ll.1iary sztuki Fenjcyiikiey przychodzi.
ł'eniyczykowie zamieszkali naypięk.niey8Ze brzegi Azyi "i . Afryki, wzdlui Śrzodzie1ll1nego mor~~, nie ~beymui:;ic w to krąiów ,•
Podbitych i Kartaginy, nayznakornitązey ich
Qs,ady. Sławne to miafto, zbudowane poclług.~
llielu?rych Pisarzy, przed oblęieniem -Troi
('t ), pod tak' umif!.rkowanym leżało klimatem,~e za świadectwem dzisieyszych 'p~dróz.o-ycb',
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Appi,~n. libyc. pa,. I 3, lib. g.
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tiepłom:jar '.prawie zawsze na trzydzieftym

1

szego1 fi opnia doskonafo~ci, iak. ,•za den inn1.

Przyczyny Homer, n~zywa Sydończyków wielkieUli · Artyftami (r). Wiemy ie Salomon

'Wezwał Miftrzów F:enicyifkich do zbudowa_
11.ia K:ościoła Panfki,ego , i Pałacu królówi
'~ieiny' t'.ll~że Że Rzymi1mie naypięknieysze'
8Pr
·1
l"1 z Kartaginy:·
ztty d rewmane
sprowadza
'Wszakże dawni Pisarze z pochwał~ wspomill.ai<J. o łóżkach 7 oknach i. prasach Piin;i-.

tu~ bydź musiała, i dawać sztuce pi~kue do

nMladowania wzory (2),
'
, Feniyczykowie, mówi Pomponiusz Mela
(3), oyli nader pracowitenu: Ćw~czeni w tern
wszyftkiem, co się woyny i pokoiu tycze,
~adrość' ich u dawJJych nie pomału s łynę. kwitneły wtedy, kiedy,
ła '' ·a umiei~tności
c.
•
"
ieszcze , Grecy. Barbarzy1}cami byli. J eft to
1~miemaniem niektórych Pisar~y, że Moschus

'

I

fhirozytny naród.'

szczęśliwym klimatem, poftać ich ciała kształ

I

I

Lec~ 'szczegó1niey wynalazkami ~w , sztukach słynęli , . i .dla tey to

stopniu '"' Tune'cie się utrzymuie, m.ieście
nie spełna o dwie mil nas.zych od da~ney
..Kartaginy odległem (1). Dla tego znać Feniyczykowie, " podług pow,ieści Herodota.~
·byli obdarzeni ·zdrOW<J. konftytucy~. Pod tak

'

XIII.

1,

'

1

ckioh (2)?

.

l\

I

r ;

.

Obfitość ieft zwykle ·mntk:.i- sztuk. Mari;iy
~Wiądectwo pro,rok.ów o ' bogactwie i wspalliałoś ci Tyru: Strabon uczy nas, że za iego
Czasn zuaydowały się w tem mieście domy
Wyzsze iak w , Rzy~nie ;• ApP,ian wyrażnie po ...
Wio.da, ze w części niższey K<irtagiąy, Biit!:~
,

I

ł

I

0

Sydo'l'iczyk (4), nauczał syftematu Atomów,
prźed \voyn~ Troianf!cę.: Jeśli Fenixczykowio
nie 5 ~ wynalazcami Aftronomii i Arytmetr
ki'; przynaymniey d()prowad~ili ie do wyż-

~Waney, domy wznosiły się do sześdu pię
ter (3). Jaśniały p'o l).ościołacl~ ftatuy zło~
------.:--~~~~~

. (1) Shaw. voyage Torn L
(2) Herodot. Zi.b. 4. pag. 17 8.
.(5) lib. l. cap. i 2.
(4) S&u1.bon. Geographia, lib. 16. p_ag, 75;.

(l) l J/iad. 23. 743. 1
(~) Conf. Sca,l. in Yarran.
26~.

Jes~. rzut. p1ig• ..1.6J,
i

...

.,

·'

,,

"'

~ \~

I

'

•

(3) Lybic. p. 58 ..
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cone (I). Lilviusz w~pomina Tarczę srebm~
' sto trzydzieści funtow~, na ,którey się 'por„
tret Azdrubala,, brata Annibala (2) znaydo·
,'

·w.ił,

co w Kapitólium zaWieszon~ była.
Daley idę. dawni: mówi~ o kolumnach zŁo„
tych i statuach smaragdowych; lecz kład~c
na ftronę te . przesadne powieści , ieft to
~ecz~ pewn~, że handel F,eniyczyków,
który si~ do dzisieyszego handlu Angi.elczr
ków przyrównać mo~e, część wielk~ bogactw świata do nich przyci:rnn~l.
- Feniyczykowie byli naybiegleyszymi i
nayśrnielszymi , za czasów dawnych żą„
- giarzami ; czego świadectwem s~ zadumie„
wai~ce ich na odd~lonych morzach. podróze: ile 'g dy pomniemy ,1 że bez pomocy igły

'•

f.

magnesowey uskuteczrfionemi były. Wkrót"

' -.

,ce

Feniyczykowie po catey ziemi handel
swóy. rozpoftarli' a podług wszelkiego po"
dobieńftwa, płody ich rękodzielni, wSiZęd)'
zyskowny znalazły odbyt; -eo dowodzi, Ż<'

. Roznzu.Ł

XIII.

3lztuka: u ~ich wysoce posunięt~ 'bydź m~siala,
lecz ze kupiecki geniusz narodu tego' ązył
taczey całey swoiey mocy ku wydoskonaleni u · rękodzieł, iak , ku dopięciu pomysło- ·
\vey sztuki piękności. Feniyczykowie przecięz, wszędy pozakładawszy osady, wszę- 1
dzie ie. wspaniałemi przyozdobili · budowalni; oni nawet, mpz~ pierwsze wznieśli świ~
tynie w wyspach Greckich, które w czasach ·
llaydawnjeyszych dzierżyii; między -temi liczyć można 1 •Kościół Herkulesa na wyspie
'I'hazie, Herkulesa nierównie od Greckieg()
~tarszego (1). Stosownie do tych uwag', byłoby do wiary podobnem, że Feniyczyko'Wie,których alfabetKadmus.<lo Grecyi wprowadził~ którym nauki ten kray był winien„ ' , ~
ta.kż.e i sztuki w nim zaszczepili, gdyby to
ln.niem'anie pogodzić moiiia .z powyzey ocl
llas wyłuszczońem zdaniem {2).
Scisły był zwi~zek Fenicyan z Etrulkami,
6 Przymierzeńcami (5) Kartaginczyków; pod-

, iZtuka
\

(1) ibid. p. 57.
(2) ,Łi7ips lib. a~. cap. 30.

(1) Herodot. lib. 2. pag.

ibid, l1:b. 5, pag. I
(3) ibid. lib. 6. :u4.
(2 )
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czas, kiedy ci ofiatni przegrali pamietn~ 11a
morzu bit~ę przeci~v Hieronowi Syrakuzy
l(rólowi. ·Bófiwa fkrzydlate 54 wspólnemi
tym dwąm narodom; lecz. Bóftwa F enicyiilt.ie
~~ nienii Egiptikim sposobem, to ieft, że ich
fkrzy<.Ua od biodrów do nóg schodzice, ~
ciała, iak to wikryw.aiae całac niższac cześć
c
dzimy na meC',alach wyspy Malty (I). Ta
choć lekka fiojOWllOŚĆ' daie powód do
. mniemania, że znaiomości Feniyczyków„
'mogły choć po części od Egipcyan po~ho~
dzić; wsza,kze pózni_e ysi Artyści Kartagir'Lscy, ~ieli zręczno~6 ukształcenia smaku
s:woiego naśladownictwem dzieł Greckich
w Sycylii zabranych~ { przeniesionych do
Kartaginy, które Scypion fo zdobyciu miaHa
. tego, oddał Syc.yliyczykom (2). ,
. • Nayzr1akomitszemi miaftami Ferricyifkiemi były: naprzód Bilbos, którego szal1ce
uchodziły na całym wschodzie, za nayda,
wnieysze ~a świecie. Do tego słynęło ono
cześci~ któr~ w niem oddawano pami~ci

J

1,

' , ( x) Descrip. du Cab. d~ Stosz, pref. p. 1 S.
·
(.s) .Appian, L:r_bic. p. 59. • -

Miafio Berid pierwsze1;11~ tylko
'llf1ępow<1ło w starożytnośd: b.yło. -0110 oy- _
Czyzn:;t Sanchoniatona (a); za którego czasów zapewni< 110, że go Saturn zbddował.
Mniey starozytna od nich Sydona ,-zgasiła ie
blaskiem swoiego lrnndlu, i długo hyla naczelnem miilftem F enicyi; lecz z czasem
przeszedł Tyr wielkość Sydony, a stawszy
„ię siecllifkiem królów 1 · utrzymał się w l-wietności swo1ey, az do zburzenia przez Al~
Xandra. Mieszać go nie należy z im1ym da\vnieyszym Tyrem, na stałym zbuclownnym
lQ.dzie, kt@ry PHle Tyrein ~wan o. Już nie
było ii1iafi:a tego ku ko1icowi pa1i(t-wa P,ersów: Alexander m~ył ruin iego na zawadawny Ty-r ;
lenie mor1kiey · cieśniny, ktłSra
.

A~-0nisa.

1
-

XIII.

I

.,

~d. nowego. -dzieliła· , kiedy ten ofiatni po-~
swięcił zemście

swoiey. W

pomyślniey.sz_ych

Czasach Tyr . ~rndęty p-0tęg;;i swoi:;i, przy~·rał: ~~ .
sobie za załozyciela Herkulesa ·' i tę b:iyke
llizkorzeź1~ami i medalami zatwierdził: Młe:
szkańc::y miafra tego ~apewniali Herodota, iż
ich Kościół Herkulesa,, równey hył c~ ' i
łlliafto dawności, którey 2300. lat naŻnaczali.
'l'yr lefał na wyspie~ oddalonćy o· StadólV
l)*
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30 od stałego l<J.du podług Strabona. / Plinius tey cieśninie 700. tylko kroków naznacza ; lecz za iego. cza~Órv moze zbliżały
wyspę do ziemi, h<J.dź zabytk'
ny Alexau. dra, b<J.dź nowe prace. J.\1µry Tyru z niezmi~rnych zbudowane kamieni, miały podłu~ Ariana 1 50. ft.óp lVysokości; lecz świa
_dectwo tak łatwowierne?o pi,sarza, nie iefi
zapewnion~m w oczach zdrov·ey krytyki.
Jedyne budów Fenicyiskich zabytki, któ-'
i·e nam pozoftały, i co z ,tego tylko wspominamy powodu, $1J naprzód: dwa groby
leŻ'J-ce naprzeciw wyspy Arnth. Jed~n z nich
ieft nakształt Cylindru, uwieiłczony nieia, kim rodzaiem ·P iramidy J.::s.ch .stóp wysokoŚći; wz~1~si się .on 'Ila po~ft:awi~ 1 ociu stóp
wysokosc1, a 6ot. obwodu. Drugi formy
koniczney, -k'onczy się _półkolem m~iey od
Cy1indru ·wyriiosłem, i spoczywa na podfiawie -6ciu 'ftóp ·wysokości' a 66ciu obwodu.
Cztery lwy lez~ na ·rogach iego. Ogólnie móW!fJ.C, il~ z opisów s'J-dzit .mo:tna, 1 te grohJ
me Slt wyoornenii sztuki płodami. Znayduie -się wśrzód r1;1in dawnego Tyru., p1t·,

'

XIII.

I

11,,
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dw,óyna _granitowa 0 kolu~na 30. stóp wyso- ·
· kosci, z iednego wykuta kamienia, którev
pilne ukończenie chwalą pollrozni. Uderz~
swoi<J osobliwościę. inny pomnik nie Claleko
()d grobów lęi~cy : Jeft to równa powier~
chnia czworokąm::i, którey każda· ftroii·a ma
.:>tó p 1 So; otacza i~ mur siedmiostopowy, a
We dnie wyfkakuie wyftawa nakształt tronu,
bez żadney ru1ietey
07.doby
. " orwócz tey >
. r.
k t ora się w uw1enczai{l-cey
go pokrywie znaycl ui.e ;. to wszyftko ieft. całkowicie w . skale·
wykutem ..
Trzy wodozbiOry ~ pod: imieniem,· .Safomona, znane , może s;;i. pomnikiem budowy·
Fenicyifkiey, iedynie zaftanowienia godnym.
L.ęz~ one· milę f~·ancnzk ~ od /Tyru w róI

•

{ ·,

'

.

I

•

..

o

wninie~ która się · od Anti Lib'anu, do drogi
'Prowadz~cey do· Ptol.omey rozci~ga•

Nayogromnieyszy z.tych. ~odozhiorów, ma po.G.a.,ć p<>wierzczhovy.n1t w.ie:Zy '3otu ftóp · wyso„
, kości , w ktqrey się' woda. aż do wierzchoł-·
',
ka wznosi , i ztamtad upływaiac napeł~;ia:
Wiem.ie ośmiok~towe łoie ~60 f;óp dyametru , kt orego
,.
h rzeg1. osrmo
„ . 'otQpowey
. , szerol<a-~ci słuz<;} za obchód:. V.V oda -ieft czyfrf,t .
0
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. i ~pokoyn ?- na powierzchni; lecz gwaltownie
wytryfka dwoma otworami, na dw6cli hókach temi łoź.a znaycliiif.j.cego się, i niemi
Ścieka na równinę·, gdzie s~ę zamienia w rze~
1 kę g;;rnnHli e \~morze \'Ypadaiaca, 0 .mi}e wło
fk<t 'o d swoie.go wypływu (cb ). Pysz~y wod .oci7-g, któregó się ieszcze pozofiały cał
kowite ł 1rki, prowadził niegcly~ te wodP. do
Tyru. ·vviększa część P)sat:zów i P~dtózu,\·ch,
przypisui~

' ..... -

to dzi eło Alexandrowi W: z przyczyny 1 że musią.ło przechodzić przez tame
któr\l on ' rźucił dla zł~czenia wyspy z zitm~;
fial~, albo ie pM.nieyszac sn_dza bud owa·
c '
z drngiey ftrony, porlania oryentalne , 1frzyznai<J.. to wspaniałe dzieło /Salomonowi,;
twiei:ctzenie co s.i ę niektórym uczonym popartem biYdź zdnłO słowami ieduego z Kar1tik ów Króla tego ( ~). Sętne cuda 0 Saloir:onie \?Vschód 8łosi, mniey, iesŻc~e na rl to
<lzi ęło , do wiary podobne; cięzkoz ws?.~J -~ e
' w~e1,zyć, żeby . ten król, co pomocy !'7 emieslnik.ów T yryifk.ich na wybudowanie kościoła drewn. ianego w Jerozolimie potrze'
b owa ł > n nid1 ' przez ' wdzi~czność l . tc'1kie
.
,.
l·

(_;

I

~

wr
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fiawił d.zi.eło. Cożkolwiek

o tem badź
ot6Z.
e
)
1edyne s;zcz~tki' budow, które nam po tym
s}awnym zoftały narodzie:·
· Zeglarka Feniyczyków, znan·~ nam i.eft
<lopiero od cza§ÓW założenia Tyru i Sydony;''
· "Wtedy mówi Trog .Pompejusz, te1i lud zawołany,, trzęsieniem · zi'emi przymuszony do
opuszcz;nia oyczyinJ; ~woiey , osi-~dł naprzód v. bagnach Assyryi, pot~m na brzegach Śrzodziemnego morza ( 1 ); lecz ~d ·czasr)~ naydawnieyszych budo,·vali Feniyczy,kowie o~ręty woienne pod· imieniem Arco
(2.), a przew,ozo'w e pod imie.niem Gaulos (3). •
Zgoła
flotty ich żeglowaly po morzu.,
kiedy Europa tratew ieszcze nie znała. Jeft
to pówszechne)n mniem anien;,, że ·przed załozeniem Sydonu' , Fen.iyczykowie w dzień
~ylko zeglowali, i że, Sydo11.czykowie pierwsi
smieli pod opiek~ gwiazd, nocę. 1 puszczać si-ę
1\a .morze., Pierwsze zeglugi Feniyciyków,
były, na mor~u· .śrzodziemnenr~ a ta p.Ocl '
•

'

t.

•

(1) Jz1,stin lib. 12.
(2) Bochart Cha/,,anlib~ Z, cap. 39'•
( 3) Phoestus.pag; , 162„
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Herkulesa, który za '
Melkaretha Sanchoniatona uchodzi. Ot>wo'
' ' ieni l z tero morzem zapuścili się, w odnogi
, ' Arabii i Persyi; ztamt'}d wył~cznie przywłaszczyli sobie przez czas dbgi , ' naybogatszy z I1andlów, to ieft handel z Jndyami ; naftępnie weszli na Ocean, -i szukali Światów' nowych, któreby\ sholdo.
wae przemysłowi swoiemu mogli. Założyli wielk~ liczbę osad, w puftych nawet
cieszykrainach, które dotad zapomniane,
.
ły się szczęśliwem niebem i huyrnf ziemi~,
, . i którym ,tylko na ludziach zbywało. Dopó'
ki P,anowali sami na podbitych od siebie
morzach, nie ukrywali pomyślnych odkry" dów swoich; ale kiedy one kusić zaczę-ly
zazdrosne mocarstwa, 1 ok~li ie nieprzeyrzaIll!- taiemnic~. Wtedy poło.Zenie ich osad
fialo się sekretem stanu, którego dociec po
' /
. tylu wiekach '.nie po,d obna? wszelako dość
Aię nam zoftaie dowodów zapewniai~cych
chwałę Fenicyiskich zeglarzy. Swięte xięgi
żydów świadczi}, że' panowali na morzu
czerwonem , i że odbii1ai~c z portu Ezion-.
ą
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pr~ewodnictwem ich
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gaber w Tarsis i Opirze, bogaty h~mdel pr~\vadzili złota. Mieli takie swoie osady w
. Perskiey odnodze, i oni piel'WSi tam się,
Poknsili o połc?w Pereł". Przedarli się do
łnorza Jndyiskiego, i na niem iak twierdz~.
nię11;.v)rzy opanowali wyspę Taprobanę, dziś
Ceylan. Lecz rno~ze Śrzodziemne znaydui~c 4iię pod ich ręk~, szczególniey o.kryli
Ąrchipelag ieg_o , osadami swoiemi. Wyspa
Cypru była ;pierwszem is:;h zdobyciem; pote.i:i1 opanowali Sporady, Cyklady~, : wyspy
!\.rety, Sycylii' i Sardynii. Rhod tak sł-awny
l\.olossem i handlem, załozył Kadmus 1ieden
Z Rycerzy Fenicyiskich, którego pamięć
llayszanownieysz<J. była. Przyby.wszy do Gi-

hraltarskiey ·Cieśniny, pr~ehiegli Fe1.1iyczykowie Ocean Atlantycki, zbudowali Kartaginę na brzegach Afryki, i tak się w nasz~y
'Zagłębili Europie, ie handlowali z Wyspiarzami Kassyderyyskiemi, których się
.A.nglic ; potomkami bydź ch~łpi<J. ; Lecznaypamietnieysza z podróży Feniyczyków
ieft ta, 'rktór~ dokonali pod opiek~ iednego z Faraonów Egiptskich, Nechao zwallego; VVyprawa zmorza Czerwonego prze~
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' , cietninę Babelmandel> wypłynęła na m orze
Jn dyiskie , pr.taibyła przyl<tdek Dobrey Na. d~iei, okr:tzyła Afryk.ę , przeprawiwszy się
przez cieśninę Q-ibraltaru: wrócił.a do Egipttt
' śrzodz1emnem Morzem , po trzech - lctniey
podrozy (1). Prorok Ez~chieT, który zył ~~
czasów w których Feniyczykowie vdpraw1b
~ę sławn~ podróż, w:i'.elkie daie wyobraien:e
o ich handlu, kiedy w rgórnych wyrazach,
przepowiada Tym całkowite zniszczeńie.
Bogactwa twoie mówi on, twoie ta.Fgi, twoie towary, twoie okręty, twoi- marynarze'
i bogatych towarów twoich właściciel~'
„ wszyftkie okręty woienne, co się w twoichporr aah żnaydui;,i.,, a nadewszyfiko Ludzie
wśrzód ciebie osiedli , wszyftko to po chłw
nie mor;.e, w dzie1i twoiego upadku.! (cl)
J eft to. do $,; powszechnem mni.emanleJJ'.1,iż E ucloxius z Tyziku, tęz samę około Afryki co i Fe~iyczykowie odpraw.ił podróz (27·
Przecięż kie~y sobie "':spomniemy, iakiej

'„

'·

'

„

„

I

?5 ,

uzrli trudności Portugalczykowie, a to 'przy
pomocy I o+v mabanesowey, nie znar\ey Feniy1 b"

I

c:zykom, by przebyli Przyl~dek dobrey na·<lziei, ,ile się razy o to próz no kusi~i, i ile im. /
:na tem r.bieglo cza sil; sławna żt;gluga F eniy::i.
czyków około Afryki, r~zk~zana . przez Nec!1ao, ·iako tez Endoxinsza, Hai~ się nader
'W ~ttpliwemi, ile :le fadnego o ni~h szcze~
gółu nie zoftawili nam dawni Pisarze. Pe"''nie,vszemi vvszakze SlJ- pamiętne Hanona i
liamilkona zeglugi: Hanonowi (d*) rozkazał

Se~int Kartagi11sk~ zeglować ku południowi .
'Wzdłuż brzegów Afryki, i zdaie się że on'
się zbliżył więcey

do linii równonocney, iak
2.aden z poprzedzai:;icych żeglarzy (I). Hamilkona wy·prawił Senat ku północy1 , i rozkazał mu zwiedzić brzegi zachodnie Europy
(2). Te shrwne podróże nie mało przyłożyły
się do rozwidnienia cieniów dawney · Ge'

(1) Plin. llifi. Nat. L. v. ~. I. Hannois Pe:..

,,

/

riplzts ap. Jeograplz. Tl}inores_. Edit. Hasdom.

„

V.

( 1) Herodot. Melpomene P. libr 4.
(.z) C!:i;z~ Hif!;. Nat. 2. Il. c. 67.

z.

P· z.

'

(2) Plili. Nifi. Nac. L. '. II. c. 6'6. Tej/:. avien . apr
C~skart. Geogr. L. I. c. 60. ,p. 6s,2. Oper. '
ż. 3.L . .Bat.. 1707.
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ografii, i ogćiinego rozprzeftrze~ienia ludzkich
pomysłów:.

"

Bogactwa które Feniyczykowie gromadzili na tylu ludach l1ołduiitcych ich przemysłowi, równie ob.fitemi iak rozmaitemi
były. Arabia doftarczała im wonności, Etyopia hebanu i sloniowey kości, Kartagina że
laza, Kassideridy cyny, Archipelagi Grecki
koni i :N"iewolników. Lecz zrzódłem nayob1 fitszem
ich bogactw było srebro, które
Tyr i Sydon w Pireneach cz~rpaly. Wspominai:t dawni o Epoce, w którey ta gał<JŹ
handlu do tego wzrosła fiopnia, ze Feniy-

I

I

.·.
I
I•

'

'

~
\

czykowie nie znaydui~c iuz mieysca w okrę
tach swoich na niezmiernac liczbe< sztabóv~'
srebl.'nycJ1·) prz.ymuszonymi byli pFzetopiĆ ie,.
i uzyć zamiaft kawalców ołowianych, które
. na ich kotwicach cięiały (1).
B'rak pomników, nie dozwala nam wil<a'
z.ać czasu„ w. którym Feniycz.ykowie wykonali naywieksza cze~Ć: żeglug swoich,· z12:ro'
1nadzimy przecię.Z, mał~ li,czbę: iaka nam ic:b
c;;.

I C

(,

'

i) Dz'.odore Sicul. uni. lib.

V~

77.

pozofiała: Wiemy

poikromił
'

np. że Minos król Krety
morfkie rozboie Feniyczyków pa-'

.Jloby ies.zcze rzecz~ mmey do wiary podob n~ , -c;11c.i.ec
· ' u fitanowie
· · ' . ·Epo I'-ę żeglugi
J1'eniyczyków ku Taprohanie i wyspom Kassyderyylkll;1. Wyprawy ich z portu Eziongaller , ;ku mało ~o znaiomemu kraiowi O-.

„

L

I

I'

'

c

2

TucidiJ. lib. L
2 ) Herodot. lib. 2„
(3) Memoires de l'AcaJ. de /;ell1s lir. T. 6oJ
P: g 13.
1)

' J

•'
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• i

I

f,
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\
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/

'

"itno$ci:~ przed wzięc}em :roi naznacza (3).

I

\

•I

. h lila wyspach Egeyfinego
. ' morza,' (r)
lt1ui ~cyc
-n::z z t~ 1d ~o tylko wnosić mozemy, iż. przed
w.1.in
'
.
' k·oI onie Fe'nicyiskie w Ar· osem
osiadły
chip el agu E• gey1.fk.iego
. morza. .Herodot , widział w ie1ney v;yspie ·Thazu, niedalekiey
0 d 'rhracy1,
· K osc10
, · ·1 poswięcony
,
Herkule;owi , Fenicyfkiem1:1, ftarszemu . 5ciu rodami
lld.zi od Herkulesa Greckiego, syna Amphiktryona (2); ale kiedy urodziny dwóch Herk~e'
· s~ bynaymniey· udowodnione·
sow , me
lni ., ma ł ey
' ie1t
• f: ·wagi,
•
•
c h ocI dowcipna rachuba,, która . ~okiołowi temu 233. lat staro-
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phir, niai~ pe~nieysz~ dat~. Wiemy ho)'viem, że to idarzenie ieft współczesne1n
,' pa~owan1.u _Sal~mo1!a. Przj•hicie niektórych
osad Feniycyiil~ich na brze~i Afr) H i do
-wysp Grecyi pod opiek~ Kadin.usa , może
bydź ieszcze chronologicznię uftano'f\ ionem~
~' znanym ieft -róa iego; wiemy ze Tizamen
ósmy iego potomek, był iednym z wo_clzów
woyflca Aga~nemnona, a ia~ rachui:;i.c po
3~ . bt ua iedno pokolenie, w:rpacllohy, że
Kadmnsa.
koloniie
, osiadły w tych krainach
.
26!~. lat przed wzii:ciem Troi.
Jeft to rzecz:;i. n ;ew~tpliw~ , ze F eHiyczy1w~ie ., u dawnych .zalozycielami Marynarki
' ' byli· p.oczatek wszak.ze u nich żeglarki ginie
w nocy czasów. Q-alęzie ckzew kor:;i. powi<J.zane poprzeplatane ~rzciny , może i wy"'
pruchniale drt~wo, były pierwszym wyn~
lazkiem człowieka, którym się o panowame
merza pokusił. Z czasem tratwy lub czołna
'takowe , w.ydofkonalonemi zofiały prze~
Chrizora Wulkana Greków, i tę przyglug~
, żeglarka winna iesz.cze Feniyczykom., o
·którey ·tak mówi Sanchoniaton: w wiektt
)

.

1.

•,

I

C

„

·Olbrzymów" pan~wala

w kraiu Tyryillq!JJ

owo(H~ cgie1i pion.mowy tiap& .i i , ftrawił
las cn.ly; Ousons , ocaJ.one przypadkiem od
Poz,a ru 1 drzewo z gałęzi okrzesał·,1 wydr~żył, .
i Ś:n.iał się na niem i;uścić · na morze, a gdy .
s·~ pomsślnie zuchwałość iego powiodła~ ,
~d.ct_.__~ C4eŚĆ ogniowi i ww.trom , złożył im
0 iia 'Y· ~ wzniósł kolumhy.
Wygasł p ravyie
• ~ !l ro1.I cały ; wtedy ludzie co pozoftali »
«.1Zc•li te kolumny, i ku te'u1u roczne u!ia,
' ilo',~· ·li święta (,1 ). ;,
K .oc drzewa. wydr~fony był długo ie·~y- ~:r m fiat ki em pierwszych mieszka1i.ców
. Grecyi. ; Nhzywali oni słabe te . czółna Mo- ,
rioxylami 1 i na nich zeglovvali w cieśninaeh
Ą1 chipelagu s-woiego. Wreszcie natura k~i- '
llia:tów ciepłych, w których soki plodz~ce
l'oślin , mai~ z}nvsze więcey . mo~y, sprz_yiala,
~ł:częśliwie źbudoyva-:iiu tych Monoxylów;
tosi bo\viem niegdyś w bagni1kach Etiopii
- todzay trzcin BambqsoV\)"ch tak o-grom ny ~·

ie dosyć było -pnecięć go od iednego- kolana -do drugiego, i ·podzieLić 1;1.a dvvoie ,._by

. _________
........____

(i) .S<,luth,

iuscb. p_raep_. Evang. lżb. Z. c:9-•

'
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doftarczył dw6ch Monoxyl6w ( 1 ). Piraei
· Germanii za czasów Pliniusza trapię.cy_ ~ym~
ficie morza, miewali czółna z iednego drze...
wa, które do 3otu ludzi nosiły (2).
W~ększe się ieszcze u dzikich ludów Arne...
ryka1i.fkich tego rodzaiu znalazły statki, pod
imieniem pirogów znane: wszak te które
na Wiśle z iednego klpca Jarzęba częfi<>
widzimy inogav nam ich dać wyobrazenie.
Potr~eba wfkazała człowiekowi lot ptaków, lub pływanie ryb za naturalne sztuki
z~glowania wzory. R:yba nade wszyfi:ko zaftanowić go musiała: głowa iey daie wr
obrażenie przodu okrętu, iey Ikrzele wioseł;
a ruch. ogon~ styru. Nie masz wielkie}'
sztuki w podnoszeniu lub spuszczaniu wyinierzonem wioseł; ;vvjększ~ ieft ona w te'
oryi stylu, to ieft w_umiarkowaaiu poruszeń
iego, ftosownie do popędu wiatru, i do usi~
,,
,
fi
.
łowan Maytk6w; dla tego tez tarozytrtosa
dochowała nam in1ie sternika , któremu
prz7.,...
I

•

_Ir.

I

'1

RozozIAŁ

przypisywała wydofkonaleni~

1

. .

( 1) Heliod. Rtiop. lib. I o. c. 27.
(!.ł) Plin.HżJ}_.Nat.lib. g. pag. io.

'

' styru , to iefi
okręt~ Argonautów

Typhisa, przewodnika
, •
(I).

i boiaź.liwi ze·
glarze, w słabych łodziach swoich, br~egów
.się trzymali. Dodałó im śmiałości wzraftai~ce zeglugi wydofkonalenie .; ' pierwsze
-Wszakze ich podróże, musiały bydŻ ku wy.:..
spom i górom, których zdalit doftrzegało
ich oko.
Różne nara.dy cl;i.ełpiły się . w·x nalazliem
<>krętowyoh fkrzydeł, to ieH żaglów. Grecy .
'Wszyft:ko .sobie przypisui~cy, D~dalowi go
przyznaia; J lecz słuszniey·sze do niego zdaia
się mieć praw.o Feniyczykowie (2). Podług .
'llich Izyda :straciw,szy ukochanego syna' a
prózno go szukai'lc, zwiedziwszy Azyft, pu- '
-&ciła sie na morze. Przez nieiaki czas, mi"
łość maćier'zyńUm dodai~c -iey siły, ·dozwowiosłem ; lecz nakoliła władać cieżkiem
\
c
łowe
g
·
iey
lliec znuiena' odpina okrvwaiaca
c
Zasłonę, by ni~ . zapoc<>lllJ- twarz obtarła;
niedoświadczeni

Długo

.
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(1) Pli'n. Hist. nat. lib.. 7. Cap. !j6·
·
(2) Cassiod. lib. 5. Epist• .17.
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Wiątr nadyma tę powie;wną. szatę, a Izy~
,cloftrzega pewny sposób rz~dzenia wiatrami,
i- lid.ziom go udziela. Jak tylko' zeglarz mógł
podwóynę. mociJ- drć popęd statkowi swo-

/

iemu, używai~c żaglów, kiedy inorze było
poruszonem w~atrami, a wiosła w chwili.
l spokoyney, otworzyły się przed nim wszyftkie iego przefrrzenie, i odtą.d zrodzili się
Fenicyiscy Klillumbowie.
:VViem że twierdzono, iż dawni nie posiadai:.i-c .znaiomości Astronomii żeglarfkiey,
nie ,mogli się <lale'ko od brzegów oddalać;
' lecz odkrycia Feniyczyków, , którzy załc„
zyli osady o 1 500. mil od ich oyczyzny,
iawnie dowo<lz~, iz się i .na otwarte puszczali morze, ,mianowicie do tych wysp, do
, · 'których brzegami doftać .1>ię, było rzeGZ<J. niepqaobnę.; co się wszakie nie sprzeciwi.a t&
·mu , -iz ·przed wynalezieriiem Igły~ magneso ...
',
Wey) ~eglarze ,i}e mogli I firzegli się pOdO„
bney śmiałości i brzegów trzymał~ W re#
ezcie,-zaniiaft twierdzenia, że wielkie podróze Feniyczyków, tak . dobrz~ udowodnione,
s~ .romans~m hift.orycznym, czylizby .raczet
1

.

I

I
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tak rozumować nie wypadało : Historya po, .
"
.
swięciła wielkie Feniyczyków morfkie 1 :_podróie, więc Feniyczyk9wie mieli mo1\k§
.t\.fironomii<J.? W reszcie c~emuzbyśmy im od,lllaw iali tey z:iaiomości elementarney gwiazd,
któraI :m , potrzebn~ do ich :iegl4g była?
Ąfi:tonomiia, ' nie ; zrodziłaż się z pocz~tko'Wym Świate~1, i nie byłaż moż,e pierwsz'!
dziecirlfi:wa iego naukę,? Znały naydawnieysze 'ludy, prawie wszyftkie planęty słone
czneg~ systematu naszego; Feniyczykowie
łb.ianowi~ie, znali wielka Niedźwiednia, któ"
'
c
r~ ,'lwali Pharashah, słowo znaczące wfkaz'a nie, bo t~ ,konftellacya· wllf.azywała 'drog~
ich zeglarzom (I).
Tales z Miletu, Fenicyifi\:iego rodu, dał
Poznać,. będzie temu wieków 24., tę moril\:~
.t\rtronomiiac Grekom; a ich Filozofowie użyli
iey za zasadę syftematów swoićh. Grecy
Prz_esłali i~ Rzymianom, którym ona fpo~em
do po_dbicia ~"'.iata, pomog_ła.,

11.

"

•
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llomniki i medale wlkazui'}, iz w Śrzod,
_kowey fi:arozytności, budowano dwa tylkorodzaie okrętów' ledne długie, drugie formy
eliptyczney; stosunek długości Jo szerokości piel'wszych, był iak 1. do 3otu, w drugi~h iak 1. do gciu: słuz_rly pierwsze do przewozu, uzbrą.iano drugie. Do ich b .1dowy
dawni cztery tylko rodzaie drzewa używali:
Assyryyczykovvie Cyprysu, Buku Grecy, Jodły Rzymianie, Feniyczykowie tr;ralszych
'. Libanu Cedrów. Nie przeftali z czasem Feniyczykowie na: pierwszych wyn~tlazkach •
swoich: wrmyślili różne formy okn;:~tów ~
_kt'óre obcy Ar_tyści nieco wydoikonali wszy,
, sobi~ p1~zypisali. J~d1iemi z ·naysławniey
, szych takowych fi:atk(nv były 'Il·iremy, czyli
wioseł galery, któr:vch wytrzech rzedów
I
"
' nalazek raz Grecy Dyonizemu Syrakuz :~
-Ikiemu ( r), dtugi Aminoklesowi ( 2) i Ko~yn
tu przypisui~. Trirem był pobiegowym ft~.,.
tkiem, 1dlatego, ·cały przemysł ·Artyftów, wy-

• ł

I

'

.
'

')

( 1)

(~)

Diod. Sicul. IList lib. i~

.Thucidid. lib. I.

'.

\

'

:

•,...„

XI.

silił sję na pomnozenie lekkości i ego. Ochraniano w nim mievsca prózne, przedzie- lano wielkiemi przeft~'ora'mi, które sztucznie
· Urz~dzone, utrzymywały równowagę okr:tu, ,
i ułatwia ły prędkość chodu iego. Musiały
hydż' Triremy na,vleps~emi z morfkich fta- . ·'
tk6w, kiedy te których używano w woynie ·
Pclopoi:iezkiey, brały tylko 4ry ft6p wody ;
kiedy ich pokłady będ~c pł~il1.:ieini, przeprawiano ie na walcach prz.e~ ziemfkie cie.śl1iny; kiedy nakoniec, z nienaypomyślniey
szym w~at1 em, do 50. mil. Francuzkich w dniu
iednym przeb.iegały"'.. l\fozna 'sQ.dziĆ 'o :dzi,,
Wney ich lekkości, przez osóhlivvsze zdarze.•
li.ie, które opowiada Diodor: „ z Bagnisk.
l\ieotydfkich, mówi 011,!z tych niesz~zęsnych ,
brzegów, na kt6rych Scyty wśrzód lodów· •'
Przemieszkuia c;zefto w dni 1 o. do Rhodu
,
' '
Przybiły ładowne okręty , wiatrem pomyslll.yrn pop~lrnięte; z portu tego do Ale'x andryi 4ro d'niow~ przeprawa była yo tem
Plynac 1~a Nilu pod wodę, po rncio dnio'Wey iegludze, doftały się do Etyopii. 'I'ak
~oto dniowa przeprawa, doftar,czała Śmia(;

1
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\
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by od bliLkich kr"a in Polu,
do sk:wa.rney zawinęli Żony'' { r ).
Słowo Trjremy, zdaie sie oznaczać statek o trzech rzędach wioseł. Znaydowały sit'
Triremy na woynie Troiań1kiey ; nastały
·póżuiey Quadriremy 1 Quinqueremy, Hexeri,
Septeri , Octeri: postęp, k~óry coraz daley wznoszitc się, doszedł az do sławnego
Quarantriremu Philopatora. Lecz iezeli jmiopa tych okrętów, oznaczai1J ilość pi~ter ,, na
którycl~· prn.cowali maytkowie, ftaie się '.rzecz~ niepoclobn~ wyobraziG sobie mechanizm, na~·et Qninqueremu; dlatego tez to
· z'a danie, częfto roztrzę.sane od uczonych,
dot<J.d rozwi~zanem nie ieft. ( e ).
Naprzód iest rzeczę. oczyw:ift~, że Triremy miały trzy rzędy maytków, iednych
nad drugiemi; zofiawili nam dawni różniae
'
će ich iri1iona: nazywano Thalmitami' tych,
1 którzy
pracowali w części , niz,ey okrętu,
Zygittami tych co się w śrzodkowey zna.ydowali , Tlira;1itami zaś. tych, co naywyż ze
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osiad3;li pi<J-tro. Uczy nas nawet Tucydydes
'{I), że płaca Thranitów mocnieys~~ była,

a. to z przyczyny cięzkoki i, długości wio•
se~, któremi ·rnbić musieli; nakoni,ec to polróyne piitro Maytków, ieft wyobrążonem
11a nizkorzeźbach Trniana kolumny, co Za•
dney o niem nie ;Zofrawuie \v'}tpHwości.
Lecz czyliż dla.t ego że si<: trzy płętra
· z.naydui~ w Triremie, wnosić- należy, ż~ ich
ośm w Okterze było, a czterdzieści w Ókrę, cie Philopatora? Cózby ~t'}d wypadł9? oto
ze Okręt o 4otu ' piętrach maytków, wznosiłby

się przynaymniey o Iio dwadzieścia

fióp nad ·powierzchni:} morza; a że wiosło
'Wymaga w śrzodl\u swoin:i punktu oporu,
'Wypadłoby że maytek naywyzszego piętra,
tnusiałby wyrabiać wiosłem 24otH ftóp długo„
Ści; co ieft fizycznie niepodobnem, chyba.
ieby przyprawiono na końcu łrnZ.Clego wio•

{ 1)

Diod. Sicul. Bi~t. zin. lib.

Naypodobnieyszem do prawdy względem '
tego~ z<laie mi sie... zdanie autora ruin
'\

I'

s. §.

1 6.

'

sła Al·chimedesow~ machinę.

'·
{l) Tucid. lib. 6.
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Grecyi (I) : to ieft ,1 ze Grecy w c;lziecińftwie

' żeglugi swoiey oznaczyli imionami okrętów,
nie wi~lość rzędów wioseł, ale tylko lic, bę
maytków r wtedy ich Triremy trzech tylko
1 li1iały, a budqwa ich nie była cudnieysz~
nad Pirogów ziem AustraJnych.
Kiedy .sztuka dofkonalić się zaczęla,
o'f?myślo~o umieścić m~ytków rzędami : wtedy Trirema trzy ich mia1a; · i tak~ ona na
kolumnie Traiana i w pomnikach Herkulanu
znayduie się•. Zbudowano naftrpnie 1 ftatki
niezmierney wielkości, b~dź woienne, hid:i
wte.dy tru·
tylko ku okazałoś,ći .słuz~ce;
<lność dania ruchu więĆey iak trzem rzę
dom wioseł, po nad so b<J-. umieszczonym,
!kłoniła Budovvniczych do ur211J.dzenia ich
:nowym sposobem. Uszykowano ich fiopni~mi t a liczba maytków, która się na
kal:-dym z tych !topniów znaydowała, oznaczoniJ. zoftała przez imie okrętu, albo mu.
go raczey nadała. I tak Dkter miał ośmiu
maytków na kaZ.dym ftopniu, których czter---

( t) Maximes des Anciens lip. 3. Cap. 5.
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dzieści liczono na okrecie Philopatora. 'fo

ieft dowcipnem a jeśli się nie
zu.petnie zgadza ze·wszyfik'ie,mi Hiftorykami,
2.ga<lza się przynaymniey z Logik=! i !roz.c;~d-·

tłumaczeni~

0

;

I{
I

li.iem. (/) . ,· ·

Zcfawna nprzedzili · Feniyczykowie pró~ność Greck~ i RzymfkiJ., w przekształceniu
Okrętów w płynne pałace. Pierwszy okręt
tego rodzaiu, o l~tórym ftarozytność wspołtrina, byl zbudowanym od Fenicyifkiego '
l.r('..la; dzjehł się on na wielk~ liczbę wspatiia1ych pomieszkań, przyozdobionych ogró-,
<łem wysadzonym fruktowemi drze~ami
(t). Użył go ten Xi~ę, na podróż do
'rtoi, okazui~c na nim cały zbytek ~wy
<:ięzcy Oceanu, zhogaconego handlem świa
ta. Kilka wieków potem znachodzimy galerę Dyonizyusza Syrakuza11fkiego, tak ogro•
łlln~, ze się na ni~ scfo-aniał 1 i w niey przę
łn.ieszkiwał z sześcia tysiacami ps'ó b, kiedy
się burza iaka we rzl!dzie . wszczynała (2).

-----------

~!)

Maxz:me de Thyr. dans

L~vio

a) Diod. Sicul. lib. 1. cap_. :4·
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Giraldi.
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zachował nan;J. pamięć
okrętu p0Śwjęcone30 Izydzie, 200. flóp dlu„
gości, 5o. szerokości i prawie tyluz wysokości.
Jego ładunek, ieśli mu w'ierzyć mamy, był
tak ogromny~n, izby mógł karmić przez rok
cały miafto Ateny (1).
,
Podobało się szalonemu Kaliguli, mów~
Suetoniusz, budąwać 01\ręty całkowicie Cedrowe., których przodki zbogacone były
drogiemi kamieniami, a Żagle ubarwione
rozmaitemi kolorami, z Łaźniami, Portykami, Salami iadalnemi, wielkiey rozległości,
a co ieft ieszcze osohliwszem, ogrod ami
wys~dzonemi . winnic~ i drzewami frukt o, wemi. Ro~legało -się po tych Okrętach roz-koszne muzyki hrzn'.tienie, i całe dni na
nich przepędzał w godach, zwiedzai~c szczę
, śliwe Kampanii brzegi (2). Lec~ dwa nay. osobliwsze pomniki ftarozytności w tym ro··
dzaiu, by!y galery Hierona i Phil op atora.
Pierwsza pofiawiona podług rysów Archimedęsa" 1kładała się
tn~ech pi<J-trowego
Dowcipny Lucyan,

',

z

' Lucyan. Dialogue de Navires.
( 1)
(a) Sut:ori.. in ~ita Calig.

„
, I

xnr.

gmachu, i zamykała w sobie laf.nie, biblio-

tekę, sad, obszerne wodo~biory„

i 'pyszne

:na Wielk~ liczbę koni ftayni~. Okritt Philopatora._HieronowemLI w niczem nie uf1ępował:
"' Śrzodku iego wznosił się pałac cyprysowy i cedrowy, wspaniałym otoczony przysionkiem. Długość okrętu tego 600. fióp
.h!ta„ szerokość 85ciu, ruch ,iego tysi~ca
lnaytków wymagał. •
:Eat1wdby mi wiele tu dJdać . ciekawych
~"iadomości o Marynarce,, tak handlowey
1ak.
' .r. rown1e
/,
• ,u F eniyczy
·
k'ow, ia
. k
wo1enn1;.:y,
ll innych dawnych narodów; lecz wrzedł
hym
granice Dzieła tego, które .:.ni, ani
Z11pefnie przemilczeć tey 'gałęzi sztuki, ani
~i~ zbyt n.a d niiJ: rozszerzać nie dozwala. .
Bacz:tc na potęgę , na handel, na prze~Ysł Fenicyifl\.~ch L~dów, na liczne i wspall.iaJe ich osady> ńa zamożne miafia, zgoła
l1ą te dow~dy, których nam hift:oryczna
<loftarczyła pamięć, wnosić wypada, ze ró'"llie ~nogiemi iak wybon1emi pomniki ich
Sztuki były. Nic nam' przecięz z nich ni~
ll 0 zoftaie, prócz medal ów Ka1itagińiki'ch, ·i
to 1eszcze w _Hiszpanii 1 Maki~ i Sycylii'

za

-,
'
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bitych. Takowych dziesięć sameg.o miafta
J,,c Valencyf , znayduie się w gabinecie Flo• 1
renc1~im, '-tore porownac mozna z naypię·
k,nieyszemi Greckimi ( 1 ). Te, co stęp el Sycyliyllti. nosz~, s1 tak .w yborney roboty, ze ich
rozróżnić o~ naylepszych medal6w Gre1
ckich inaczey iak _ przez napi.s , niepodo' .hna. P. Lucchezi billmp w Girgenti , kilka
ich złotych, wielkby rzadkości posiadał.
Niektóre z srebt·nych . wyobrażai~ z iedney
ftrony głowę Prozerpiny, z drugiey ko11fk~ ,
z palm<J (2). Sę. takze; na których całkowi
tego z palmę. znayduiemy konia. $tarożytyliednecro
' . tność dochowała nam . pamiec
b
'
ko Artysty Kartagińfkiego imieniem Boethusft
(3), miftr~a .figur z słoniowey kości, znay,, dui~·cych się w kościele Junony w Elidzie ;
lecz w gabinecie Stosza mo~na było widz,ieÓdwie rznięte głowy z imionami oznaczonemi
literami Fenicyi1kiemi.
f

\

I

I

f

•
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M:edale 1 Feniyczyków nie dokła,dniey daia
o
.
. 1 pisarze;
. h 1igur , iaK
, 1c
nani
. p oznac' u b"1,or
~iemy tylko, ze suknie Fenicyiiltie_ miały
ardzo długie tękaw,y (1); ; dla tego pod o:.
bne dawano osoh~m Afryka1ifkim na Bz1ri1ll'-ir11 Teat'rzej (2). Jeft to prawie prz) ietem
lllniemaniem, że Kartaghiczykowie nie .u7.y1Vali płaszczów (3): równie <lość przyiętym
dqinysłem, że iak Gaulowie nad inne 1~ate
?Je przenosili w pasy, iak to widzimy w ku„
P:u Fe'nicyifkim, komedyi Terencyusza, któ·tey Sgury, między innem.i malowanemi, wftarozytnym ~rękopiśmie biblioteki Watykari'
.
.
. nrrzezwjiko
.. Sil;J·
lltie
to
d1stinctus,
. y, znayd U•IJ.
~eft ro.zpasany 1 które Poeci daiit Afrykanom
l. Libiyczykoni, zdaie się i Kartagińczykom
\vlaściwem (4). Na tak .słabych do~ysłach
~ez pomocy zadnego p<;>mnika ' nie podo~
11 -t ·ieft rzec'z~ ., co pewnei;o o sztuce Fe-

·------·---

1

'

-((.l) Ennius ap. Gell. Noct. tfu. l. 7.

l)
. (S)
'

Ił

I

Norris. lett. 63. P· 2 1 3.
(2) Golz. Mag. Grace. Tab. i2. Nr. 36.
1
(3) Pausanias lib. 5. p. 4 1 9 • .
( l)

{

,{: Scalig.
con;.

I

I

Poet. l. L c.

1

C• 12.

3.

Sa._Zmas. ·ad Tert. de pallio. p. 55.

4). 'Pirg. En. Z. 8. v. distinctos AJros. Ju.venlll.
.Sat. 8. Sil• .l. ~ ,

,
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niyczyków powiedzieć; . [mniemać wszakZe
wypada po cywilizacyi, handlu, naukach i
rękodziełach tego narodu, ze sztuki u niego
, k.witn'!-cemi· były, co świadczt medale osad
!=>d ~ich zaprowadzonych, przypuszczai9.-ó
nawet, ze na nie wpływ ~ztuka Grecka
miała; bo nie ieft ogołocony ze 'sztuki tell
naród, ~o k~ wydoikonalerull własney, ob„
cey wzywa pomocy.
Nie lepiey ieft nam znan~ sztuka ży„
dów, iak ich s~siadów Feniyczyków. Język
ich wreszcie ubogi, posiad~ wyrazy oznaczai'!-ce właściwie kazden rodzay snycer„
ftwa: co przynaymniey dowodzi, że im ta
znakomita gał~ż sztuki od czasów naydawnieyszych znau:;i. była. Pierwszy ślad sztuki
na wschodzie znayduiemy w Piśmie S; bo opi„
sanie iakie nam daie obrazów rzniętych i
lanych, ieft dawnieys7..€m had to wszyftko'
co o tern od Greków mamy: Wiemy ze
bł1dz~c na puszczy Żydzi Cielca złotego
ulali, a Moyzesz węza miedzian~go, lecz
bydź to mogło, za pomoc~ nabytey od
E~ipcyan sztuki. Myśl nasza od dziecińftwa, '

XIH.

Ko'
· ł em
. sc10

Salomona zaię~a, wspaniałe nam·
iego w yIitaw1a
· wyo brazeme
' · , a sz.tu
· lti u Zy'
dów k Wltn'}cern1
·
- , p-0 d. panowaniem nayłllędrszego z królów. ·
_
, Niewętpliwie koś,ciół Salomona, był naySWiets
' m1eysceru
.
' . 1..
l ecz co do
. • zem
na swieeie;
P 1 !:kności i wspaniałości archit~ktury, nie
lliógł on się równać z mier,nemi nawet ftatożytt:;1ości Swi~tyniami; bo )ak wiemy, był
szczupły, i z drzewa zbudowany, (/2) , a '
choć otoczony podwórzami, portykami, któte iak rze kł em 1magmacya
·
·
nasza o d ' d zteCii1fiwa uprzedzona, równa ich sław'ie; moieiny przecięz uczynić sobi~ sprawi~dliwe '
0 nycl~ wyobrazenie po nac~elnym tey huQowy przedmiocie, ~ ie fi samym kościele,
·k.tórego· wyso
~ k osc
' ' p1ęcm
· · d z1es1~t
· ·
k ub"itow-,
'
~Zeto} , '
.
I
. _dł ugosc
, . 11 ociu
b ~osc p1espe na 37mn~,

Yła ( g ). Dziś lada' parafialny ·kościołek prze-

~Osi t e miary
.
;

Iee~ za
• den rta swiec1e
' . . nie ._
Zalllykał· skarbu przeszło '<lziesięc~u milionów
c~erwonych złotych , którego w nim złoze

~ie przypisywano Salomonowi-: co dowodzi,
~e ie'ze1·1 me
· sztuk a, to przynayir\niey
'
ra~

~huba
~
. , zawszi;;

' · panw<JC~
·
częsc1~

,
była.
u Zydów

!}6
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Opisanie kościoł:i SalorD:onowego , 'oto~
'czonem ieft trudnościami' których ucze~
co go przedsięwzięli, nie zdołali zwycięż!c'
a nawet zgodzić się w tvvierdzeniach swó1ch
r:
.
.
"
nie mogli; tak zawikłanym ie1t
opls
łeg
'co do -0,zdób,: ""njyściów, portyków, iako
też galeryi i podwórzów co go otaczaly, a.
to dlatego, 7,e szczegóły, które się o telll 1
h~dź w ·Piśmie Stern, b~dź w Józefie, ba-" d$•
we Talmucie, zriaydai~, róvmie .Si} ciernne!111
( h ). Wązyscy zna:i~ klęil-.i, iakie sp~tka~
ły_ ten kościół w biegu wieków. 'Gkonczył
go Salomon i poświęcił więcey iak na 1 ooo
l at przed Era nasza. Trwał -on w kwhn~cynt
c
'ł
ftanie przez lat ,424., po których .go :złupi
i zburzył' Nabuchodonozor. Zoróbabel za.
powrotem z niewoli , przez lat 20. uiył
wszelkiego fiarania do iego ódbudowa'nia
pod 1panowaniem Dariusza. Lecz ten noY'V1
kościół był złupionym i 1sprofoio;nym prze2l
Antiochusa Epif.ana. Szacowano do 1 so 0 · ,
T(l.lentów złota łup, który w nim ten xi~źę
zabrał. Judasz Ma~hahevczyk wyzwoliwsz)'
Oyczyznf! z iarzrua Antiocha_, na nowo po~
C

·'"
,'

,

"

'

swięclł kościół,

1

!'n•

I

',

którego tak .obfite b:().gactwa, nie zupełnie wci~gu wieku iednego
Spłynęły, . że grabiez ie.gó pr2lez , Kcassusa.
lt.i~dy · był Jtz~dc~ .Syryi, przyniosła m:a
t!ztery, miliony czerironych . złotych. Nie
'Wz-gardził bogactwami iego i Pompeiu~z, i·
łliemi łilpy Azyi, i skarby Mitridatowi :zabra-:.
be pomnożył.. Odb"'1dował przocięz Herod
llo_.y· kościół ~ wiĘlk~ WSJ>'ąnia!ojci~, ktotego bla!k nie b:ył długirri; pop,adł ~n t~
łlluz co Jerozolim-a losowi;, kiedy Titus ·.obległ to niia{io, :zd-obył .go po :zaciętym 'Od- .
}:l'Ol"ze, i w perzynę obrócił roku :7o:go Ery
'.dG

I

..
I
1

•

łlaszey.

I

świ~·
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, I.

Wiemy

„

ze po dawnieyszern kokiofa

Przez k~ólÓw Babilonfkich złupieniu

„

·ciZ
~-0narchowie nadłlZywali pos~ęconych na-

t2yn iegÓ, w pysznyyh bieŚiadach .s woich;
~o iesli nie wybornosć ich sztuki, to ptzy;tiąymniey ' bogactwo ' dowodzić .zdaie 'Się;
łlaciynia te po części .do Jerozolimy poZn.iey
'\l\>tociły. Lecz co nam nayłepiey ftan '6Ztuk:i
Q. Zydów.J za czasów mniemanego iey kwi'łnięnia małuie, to .iefi, ie S~lom.on na ~u- ,

T'1m II.

7
,

,
'
/

I

•

, '

,'

'

'

I

\

,

dowanie ·gma(:hów .swoich, wezwał -rzemieślników Sydo1'ifkich i Tyryi1kich, któryeh
run po ';'Yiększey części doftarczyła przyiaźń
Hirama, iako tę.Z cedrów ~ibanu , na ich_
wzręby. uzytych. Późnieysze odbudowani!ł
kościoła J erozolim1kiego, wiernem pono na·
śladowaniem Salomonowego było; Srogi lecz
smakowny Herod, dworakAugufia,znać porównywai:to go.r z w~paniałemi Sw~tyniami ·-pogn.Afk.i~mi, nie dość go wielkim i wspaniałym
·nia przybytek prawdziwego· B~G...\. os<tdT.ił. Nie
małey przecięz za świadectwem Jozefa _doznał
· trudności, (J), nim nakłonił zbyt o· nim u-_
.prze_d zonych Żydów, by inu go · _na n,o~,0
odbudowa6 . dozwolili. Ten oftatm kosc1oł
był niew~tpliwie , płodem Architektury Gre~
cki-ey, iako tez i inne wspaą.iale bud:·wy,
kt._óremi Herod prz:yozdobił kraie sobie pod~

\
/

\
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legie.
Prawo Moyzeszowe zabraniało Zydo111
' w;obraiać Bóstwa pod l'udzk~ poft:aci1J.~ Ie~i
ni-a zabraniało im, nawet w ozdobach reli"'
.giy~ych, wszelkiego innego rodzaiu snycer-

. h wz.1uian
. k8,,.
, ftwa. · Znaydniemy _w ich op1sac
'
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Wielkiey Czarze, którey pr~esadność ży
:dovvfka , imie morza miedżianego nadała.
Sta.la ona w ko.ściele, oparta na Cherubinach
' "'J obratonych pod p,ofiaci1t Wołów, -z te•
.goz. metalu co czara ulanych.
0

lliftoryk JÓzef mówi' ze była półkola•
fta, i ~ miała łokci l o. przeftworu, oparta
llie na Cherubinach, lecz na podftawie-_, na~
kształt kolumny iedney ftopy mięzszoś~i.
Wspomrna on tak.Ze o dwóch kolumnach
hronzowych XStu łokci wysoko.ŚCi > a 12.tU
.~bwodu, których ~uwieńcżenia w f.or:mie lilii
O:iiały 5. łokci wysokości. W koło- tvch
kolumn na liścia.eh złotych, co lilie. okry~a
ły, wisiało dwoma rzędami fto . iabłek gra:
l'latowych 'z bronzu lanych. Te dwie koluO:iny, z których ie<lnę Jach in, druM Bo oz
zwano, fiały przy wchodzie do przysionka
kofoioła; pr~yznać. potrzeba, że proporcya
tych osobliwszych .kolumn, dalekę. od .kształ
łn.ości Jońfkich fob K~ryntlkich , była. ' Sa· ·
loinon· sporz~dzić takze kazał dwóch Che'r~·
?inów· 5ciu łokciowych, lanych z szczerego
~lota;. których Ikrzytlła okrywały Arkę przy-·
7*
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1l OZDZ.IAŁ XIII.

1~1rerza; lecz · ciężko by·, do'd aie Józef, powiedzieć; · iakl'J- · była ich pofrać , ·kiedy iey so-

bie wyobrazić nawet nie podobna . .Te wszystkie > Dzieła· były ręki Chirama artyfty Ty' lecz. .iak twierdzi Józef zydowikiery·iikiecro'
0 '
go rodu ·( 1 ). ·Widzimy na . iitizl>:orzeźbach
hramy· tryumfalney Tytusa, religiyne Zydów
. narzędzia, „ V.,ierńie ' naśl:idowane, · bo , z ich

\

' ' '

. daw.neri1i op~sami . zupełnie zgo'dne. "Swie'dżisiey
cznik . nawet · sied1niuramiennx,
. szych .zy<lo_wikich . Sabaszników · iefi:. ' µider
. podobnym: · co dowodzi niezmienność ludn
:'t ego, , ~śrzód frfta.w nych ~ie\fli~( i losu. iego
zmieqriości. -:(['ak ·, słabe s2tuki ' zydowfkięy
•zabytki; choć nie zdOływai~ dąć nam iey
wyobrazenia ,-przecięz dowodziJ, . ze il.iekt-Ore
. iey gałęzie, od naywy:iszey dła ~ozytności
. nie były' obcemi temu' ludowi.
· Poftać •i ciała Żydów :iak · Feniycz.yk6w,

a·o

I

sprzyiała :: wydófkonaleniu sztuki. '.Wszak 'do
k;ewnnaro.du ·te#
„ dziś dnia , · niepomieszana
.
·. . go , .dochowała J;ll u1·charaktery.(iy:cz.1ie ~ ludó1"

wschodnicJ:i rysy, choć i te musiały bydź
nieco zmienionemi długim ·pod ' obcemi. kli- -

ta.„, nawet,: w złotnictwie- L ryceniu "· w .któtych: s~ ; d_o"YĆ bif{gł,emi ,-, no&i-' na. sobie po-.
I

'
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'
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I
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lllatami, mianowicie na: p.ółriocy; pobytem.
Wszyftko dobrze ·'z wazywszy, zdaie ··si~, . iz
lud ten" nigdy znacznego p-_oft~p~u ·nie uczynił. w-sztuce:; lecz . że. niektóre iey-części
ftarownie up_rawia,ł, mianowic;ić iak- to dziI .~
ieszcze · widzh~y, złotnictwo . - i rycenie katnieni; łio -p,oinir.dźy , Artyfi:ami i i Kamienia-. tza~11i , kt6rych Nahuchodonowr zabrał w .
llięwol~, , W> samej Jel'OZOl~mie tysi~C ich·
liczo.no, . dłutem', pracui~cych ( 1); 'z '. cięzko- ;
Ści~ · tyłeby. się ieh · dzi.siay, z.nalazło-, w nay:'Wiekszych ' miafiach · naszych. ~
'Można; powiedzieć · o · sztuoe'.·źydówfRie:r , "
Ze·ul~gła . temuż;:co i ;innych wsch qdnich natodów prawu, .,trętwey niernd~omości na frovVszak' mimo
· r~z · ftaneła.
nniu -' )na którvm
...
~
.{"
}?rzemysłu · Żyd.~w, wśizzód nas i sztuk nasi.ych1zyi~cyclt, . zatlen > się ieszcze·znak:omity ·
~rt:yfia·, rodu .ich . nie~ zjawił. -Każda· ich' rob'o-·

(t) Reg. c, ~4· v.' I6 •.

\

101

o Sz'l.'UCB l.1 D_lWNYCH.

102

(

zdai~ się,

ezy ich <:o do sztuk niedołęzność , czy "'.rodzon<J im chciwość pręd
~iego i łatwego z,yfku, bez naymnieyszeg<>
względu , na sławę, którey uczQcie ieft im
ł
·
zupełme obcem, .
Przy takim sposobie myślenia , moglłz Żr
dz.i n;Iieć wielkich Artyftów i a sztuka nie
p~zdfta4 w ich ręku, na ftałym mierności i
niedokladnofoi ftopniu ?' Oft:rzedz tu nako.:niec nalezy, że nam iadnych medalów ani
pienię~zy zydowJkich· nie zoftało, i że od. dawna odkryt'il- .i dowiedzion~, ieft sławna
mniemanych Cyklów ob.luda,
wodzi6
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śpi~chu i niedokładn9Ści cechę; a ta do•
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(~) Sanc'Jzonia_ton napisal Hijl.oryt} Fenicy skq,.
w griu Xż~gach w ięzyk!f- narodowym; - '
w któniy zdaie sprawę z Theo(ogl.i i z sta•
roiytności kraiu swoieGo· Plzilon zBilbos,
wspótczes.ny dria"fła, przełoiyt iq, ria Grecki ięzyk, którego dumapzeaia n_i-ektóre
ułomki, Porfirius. i 'Euzebiusz nam docho-:wali. Nie wiemy czaszt w któ;ym źyt ten
'H istoryk, lecz e-akiem iefi: m.Jizernanie ·o
if)go jfaroiytności, że go , iedni wspdlcze-

1

sny,n Semiramidy, drudz..y Gtdeona' mnie- maiq..
Te ruiny S(l' opisane w rozmaitych ppdróJourn;
źach, piianowicie w llfanndrell
/roni Alep co.Jerus. W podr~żach :Laroka
do' Syryi i Góry Libanu, w Tomi<J Iszym,
karcie :u. i 28 !J; nakoniec w swie..;-)'zey
',
· „ ·
porf,róźy Sawarego Tom. 2. ,
Puteus aquarum viventimn qzue fluunt.
,
cum impetu de Libano, Cbnf,: cap: 4„ .
sześć
bfisko
wa,ć
proro'ko
zaczął
E~ećhiel
wieków przed Efą Chrześciia1lskq• .
.I .
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(d*} Perypl Han.ona„ czyli' Dziennik

iego rr iedyme udowodniony pomnik,. któTy nam pouylat sztuki ieglawania u Kartagińczyhów ~ iefi:. wraz iednym & nayciehawszycli pism, które nam,
przesłała ~ta-,;-ażytno.ść. Sławny i dowcipny
P. Dowdelt·„ w rozprawie którq, umieścił
na. czele Peryplu „ liano na „ usił~ie dawiefdź, że- · ta, dżielo· iest; podrobionem·
przez iakiego1 Greka' p<Jd imieniem Hanona. /!.,ecz sławny Montesquieu w Xi!Jdztt
~I. Rozdziale- s. s.wego. ducha Praw~ d
P. Bouquainville w rozprawie- umieszczo.ney· w 26. Tomie Pami~t.ników AkademiiJ
, f'.aryzkihy fl'apisów~ dowiedli niezaprzeczenitJ rzeczywi{to.ści iego ( 1.).
( e) By się o tem czytelnik przekona! nieck
czyta· de Re nartali veterum, przez. /:,aza•
, rza Beri/. de- Oolumna. Traiani prze&
Fabrettego. J,' antiq.uite t(Xpliquee Monf aucona; tart de navig.uer P. D't.slLales,
la Dissertatiori s.ur ltls triremes. des. anciens
par P. Languedoc; z•es.sai s.ur lęur marine
par P.Deslandes; Tome4. de l'hi.st. ancienntJ
de Rollin; Dic&ionnaire universel d~ Ma-

„

thematique et celui cle Marin~ p. P. Saverien; a nadewszyfiko la Marine des
anciens par P. Le.,roy.
I

'

.........._
(r) Robcmon Hist de l•Amcriqiic T. fi. p. · 34.h
I

·'
I
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nich dohrodzieystwem zamiany potrzeb
swoich przez handel spoko.yny; , wnet łu
piezka c~ciwoś6 zmieniła r"ch.awq: po, wierzchniq. wody w okrutne' pole fmiercl
: i mordów, tćm straszliwsze, że. się biif1
na przepaści pochtanq,ć z'ch gotowey ; U
potfiettze, które ich otacza,• fiaie si~ cz~
.Jlo naysroiszym ich nieprzyiacieletn; źtJ '
uwi~ziona odwaga, przebić &obie nie moitJ
drogi, narą.iaiqc się na śmierć ·szlachJJtnq.. Jederi tam los gnuśnego iak' odwainego czeka:: a kiedy o.n żadnego nitf
snayduie s1;hrom:enia, śmierć zewszq,d na• 1 •
ciera. Zgoła na tym vgromnym grobie,
wściekłość wacly, wiatrów i ognia> łączy
się· · i pomnaża wściekłość człowieka.
,
Rzym który przez lat; Soo. wznosił się na
TUinie- narodó.w , wy.silił swóy geniusz kUi
wydoskonaleniu okropney sztuki 'morskich>
bojów ; a 1powndzenie iego w tym rodzaiu
przeszło. nadzieie. ' Ilistorya taktyki na:wal~ey tych czasów, nie iest w rzeczy, iak
tylk9 pasmem 1 tryumfów. i ego, i srogie~~
wynalazków. Cezar żelazami zakrzywi.o - .·
nemi, i do długich prz~iqzanemi tyk~
działał tyle może szkodY. ile artrllerya
nasza , w ma.sztach nieprzriaci~l.skich. ( 1}
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(t) Poczqtlwwa łudzi żegluga~ 'f)yla 'ty!Jt.o dla

padT!óży
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(r) Cilcm de Btllo Gdlico lib. a~
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Jeili nie wymyślono , to przynaymni~y
~
w Rzymie woiennq macfi'L"'
w..rdoskonalono
n~, ostrogq zwaną,. Dawano to imie nier.miernemu dziobowi miedzianemc, naie„
tonemu tróyzębami, ąfirq,- bronią. , { }co„
sa"łi, ktore umieszcuino na przodzie
okrętu, i ktorym roz'Uiiano nieprzyiacżel"'
skie. Za takich to o,strog .pomoce} Du"'
lius odniósł morskie' zwycięztwo had Kar""
tagi11czykami, i zasłuzył na kolumnę ro"'
uralnq, którq. mu, wzniesiono.
Jeden z naystrasznieyszych skutków t~1ayki morskiey Rzymian, ,l>yto zwarcie s1~
Z poczq.tku przypuszczali oni
Ókrętpw:
szturm' J.o statku. n ,i eprzyiacielskiego, ztJ,
pomocą drabin sznurowych ; z czase?T~
wymyślili mfJSt • spadaiq,cy, co zachaczal
okręt, który z doby di chcieli; nalwnieC
używali rq,k zelaznych i bosaków' ku zae.zepieniu masztów, lub - ~m::ego okrę~iJ·
drugiey strony wymyslono maclzuif
ni~mnify zabóycze klt obronie; kiedy od'
waga i przemysł Bźymian zwalczyły wszj"'
stlcie przeszkoiir, i kiedy dwa okłęty za"
chaczónemi byty, pomost okr<}tU nieprz~"
iacielskiego, fiawat si~ polem okro1mef
rzezl. Niekiedy Okręt napót rozwartf:
bądź gwałtownem ubodzeniem ofirdg, bqdt
$timytn odp6rem tonq,ł,' a mo_rze wraz ;,H'f"
~
' t;i~i.onych i zwyci§r;ców chtoru;ło.
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(I) Polib, lib: :i,
(:i) Tu,idid, 'apw 7• Jib· .2.
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· Rozbóynicy morscy brzegów wschodnich
Adryatyckiey . odnogi, prze:?. me~aki_ cs:as
próźnq. uczynili wyższoś6 sztuki Bzjmfaiey
co._ ao zachaczania:. spaiali oni ra.zem 4.
Libufn.y (tali.iem l;ylo im ie ich Okrętów,)
a P.odaiąc bok nieprzyiacielowi, iak si~
tylko widzieli zachaczonemi, rzucali si~
hurmem z 4ch mofiów Libumów srJ. oich
na ' iego · Okręt, a liczbą tamiq,c odwag~,
wyrzynali całą osadę ( 1 ). Poniżeni . Bzy- ·
mianie od Liburnów P,irackich, tegoż iąk
to byto ich zwyczaiem , do zwalczenia
pierwszych zlżyli śrzof,ka.
Grekom sroga . sztuka woy~y morskuy
winna wynalazek Delfina i kFUka. Da-r
wano te imiona mas~o']J miedziany;n zawieszonym na zdrawiu, które, gdy si1
zbliżał , nieprzyiacielfai okręt, gwattownie
sp1;tszcza'rw na przód iego. ' Ten ciężar
niezmierny wszy/tk<;> aź do dna gruchota!
( 2 ). Rzym podczas oblęitmia Sy.,.akuzy,
nauczyt się srogiego użycia· Delfina i
kruka, żako też desz,czu , ogniów i· belek
zapalonyrh,· które Katapulty \ miotalyr
Archimedes byf wynalazł te maaliiny dla
ocalenia Oyczyzny swoiey od iarzma obcego_; Rzym zwy;ci~zki utył ich do- uiarzmieniµ świata!
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Ouatni wynalauk Taktyki morskiej
Rzymian , były wieże, które na przodach
i tyłdcli. okr~tów s.Jo.icli umieszczali. Osadzeni w nich i:oln.ierze, prawie bez żadne
go niebe,zpi~cze1źstwa gradem pocisków pobiiali niepr?yiaciela, lub 'tłoczJ·li Okr'}t
iego,, ciężarem niebmiernych kamieni'-.
Agrippa wynalazł te wieże, a Jlotta Af,
, Antoruusza paieżona niemi była podczttS
Alccy-ackiey batalii. Wieże ' umieszczon~
na dwóch kolicach stat!w, wymagażq, mas~y niezmiemey Okrętu : nie oszczędzali
idy pewnie w fłłoynie Grecy i Rzymi(lnie,
kiedy ich próirzość , lubita w polwiower/11
nawet utyciu', zamieniać Okręty w płynne
pałace, w któryt;h nayroiwiq,źleysz.y Xiq,żę,
mógł przemieszkiwać wspaniale•
(f 2) Podług Józefa, koś~idl ten był zbudowaro/ z: 'ogromnych ciosów naypięknieyst,e'
go i tak 'gładkiego kamienia, . że spoie,i,
iego dostrzedz niepodobna byto;. lect
sam on to .twierdzehi~ zbiia6 zdaie sie,·
dodaiqc, iż. zewnq,trz i wewnqtrz iego
f',naydof-Vaty si~ belki cedrowe powiązane·
mocnemi łmicucliami .,. a ta• dla· dodanitJ
mu mocy. Osobliwszy sposób' , z at.wier.JzG"
nią dref9nianemi kło.damt kamiemu!y brr
dowy ! Oczywiście- i est to iedruim· ~ li"
cznych uroie1~ Józefa, który miał ~ti
prawdziwe i cudne to wszyfilio ,. co łatwo"
v."iernośĆ' i zły smak Żydow głosiły o ko'· .

I
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sciele Salomona, od wieków przed nim zni~
$Zczonym. ( Jos: lib. s. c, 1 i. p~ 1 9~.)
(') Autor~wie Encyklopedyi ( p. 464. T. 8.)
w tyolJ mówią o nim słowach : Kościół
Salomona, byt małym budynkiem, który
nie miał iak 1 50. fióp d~ugości, i tyleż
szerokości. Hz:storyk Józef nazńacza mu
łokci 60 długości, tylei. szerokosci wyso.,..
„
' . 20. 1 e miary
k oscz
nie zgadzaiq,' s.1~ ztJ
wszxfikiem z miarą przez. nas wymien,io' nt:J, i powszecfzniey przyiętq.. Cożkolwiek.
·o Jt!tn bądź, iedna i druga nie odpowia•,
da wyobraźeniom .J1aszym ~ tey sławney
·
•budowie.
(h) Łat~() ~ię o te~ czycelnik prr.~kona, Jeśli
·zechce porównać Witalpanda w Komen:taryuszadi ·nąd. Ezechielem~ Ludwika Kapel w skroconey hifioryi iydowsk. Kon. starityna Cesarza w dziele iego My.doth
:zwanem,, Jana Lir:tofort w zbiorze Pism
tegoż; ·Oratoriana Bensarda, Lami, Don•Calmeta, i P. Prideau, nayznakomitszych
z uczonych dzisieyr;zych, którzy·, mimo
,.
·caley '$woier usilności, rar:zey wyczerpali,
· '
·
lżdk ·wyiasniii .t~ .matery'a.
..
\(i) Fla11.foseph. Hist. desj~ifs p. 36 1 et 362.
Po tylu wż-elkich -czynach i wspania~rch
-budynkach Heroda, mówi Jdzef, przeilsir;wziąt ··on w 'roku• 1 Btym pano~ania swo-'
iego z;amysl , lf.tóry wszyfikie inne przeclzo.
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dzit, to;+efj? WJ_budQwania K-eściota Bo.?a, ,
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wit}ksugo i wyniośleys-zego iak ówcza.~o...
wy; le,cz boiqc si~ by l~uJ, odstręczony tru•
dnościq dzżeta takiego, nie chcial sił} do
niego przychylić, zgromadzit go, i mową,
ktd1•q, Józef przedfiawia do tego zachęcal.
.Zadziwita ona wszyfikich: wielkość przedsięwzięcia, zdawata się czynić wykonanie
iego niepodobnem; lecz uśmierzył on t~
nie tknie si~
/Joiaźli przyrzekaiqc , że
dawnego Jwściota, póki wszy/'tkd co bylo
potrzebnem do zbudowanią nowego, nie
przy{{_Ótuie. Skutek usprawiedliwit ob1e~nicę: Zbudował tedy Koiciót 1 óo. łókcio
wey dlugoici a 20) szerokości i otoczył
go prZ'J'Sionkami tak wyniostemi, i tak
"zerokiemi, te przechodziły w pięlazości
to wszJfiko 'r o 'pierwey widziaJZO, tak
dalece, i<J zdawało -się, ii nikt nzgdj
więcey nad tego Xięcia„ nie pracowat kr>
ozdobie kokiol·a..
Cię :fao co twierdzenie .Józefa pogodzi'Ć
.z opisaniem Kościoła v.yfiawionego przet
.Salomona, które si{} w 7mex Xiędze i'ego1
.cap. 1 !F. znayduie: bo .gdyby ono było
rzetelnem, taił lfielbiony p·rzez niego ko~
fcioł Heroda, bylby lichym w porówna"'
niu. z Salomonowym. Sztuka wszak~e do„
prowadzo~a do Mywyźszego stopnia :ta
.czasów Heroda, latwiey daleko mo~ta
zdziafać budow!! zadziwienia godną, iok
' Ul cia1ów S.elom.on..a, tJ'Zzi~ ieszcze w dzie„
I
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c_i11;fiwie by,ta, i w któr& zdaie się, źs.
nadewszyfiko uderzało hot;·actwo . materyafo do niey użytego, bo żak mówi Józef:
'8alomon nic nie zofiawit, tak , zevmątra
iak ~~wnqtnz kościoła, coby zlotem okryte nu: było. Ląbo przesl!ldność tego wyrazu iefi oczywistą,, wi~cey on ws&elaka
'bogactwa iak smaku oznacza.
Potoiylifmy tu 1. oo. łokci, mówią.c a
długości Herodowego kościoła: le..:z tex'
· używa wyrazu Coudee, to ie.fi miary,
czfflo od daw'!Ych mianowicie Hebre.y...
czyków używaney, a którt!y ' wyraz łokci~
iift wiernym tłumaczem. Miała ona dłu
gość 'ramienia człowieka, od. tokcia d"
k01ica' palcdw. Znayduiemy w Piśmie.
Swi~tt!m iokcie takowe podwdynt!y il.lu- ,
gości, iedne podług Doktora Arbuctnotll
maiące stopi} i coś więcey nad dziewif}Ó
calów, drugie równe stopie. X:- Mersene,
naznaczf" łokciowi Ii'ebrexskiemu stopę,
t;:zte1y palce, pięć liniy długości, a stosownie do ~apitol~1?skiey flopy podług Herona, łokieć czyli Coudee geomecryczhy
miał dwadzieścia cztery palce, zaś ' postopa byta dwiema
dług Vitruwiusza ,
trzeciemi częściami łokcia ,Rzymskiego,
~o żefł , zamykała •w .sobi~ 16. sze,·olwlci
plllca, ( Encycl. T. 4. pag.• 296.

„

I .

/
I

'

''

.I

,

,,
• '

O

' 1

rodowitości

sztuki u Grel>.ów, i o pr.zy·

iey posu;pu i

,
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wyżs~ości.
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gł6wnym

pracy na·
szey' zamiarem: sz~uka ta. dochowana wwielkiey liczbie pomników, łako prz,edmiqt nay·
·godnieys.r:y rozwagi ~ naśladowania naszego,
·wymaga poszukiwa1i nie zamkniętych w doID:Ysłach, lecz ob.eymuitJ.cych treść rzeczy,
coby ~ietylko blask pomiilły umieiętności,
al.e i rzeteln~ przynosiły korzyść w ,praktycznem iey użyciu. , Rozbiór sztuki Egipcya·
nów, Etrufków i inqych Narodów, może
:izerzyć znaiomości nasze i sproftovvać s~dy;
lecz zagłęhienie się w sztuce Greków, iest
nayzdolnieyszem do zwrócenia pomysłó~ ,
naszych kq prawdzie, i do wskazania pe~
wnych prawideł równie s~dom, iak pracopl
naszym.
Grecy choć p6znieysi iak Egipcyanie,
Feniyczykowie, a moze i Etnifirnwie, prze'

Sfauka Grek6w iest

' I

roz·

I

I

„
I '·

I
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~i~z wvnalazcaini sztuki u siebie bydź ' mo-
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czynach
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g11. iezęła się ona u nich iak n wszyft-

.kich w~chodnich narndów, od tak wielkiey.
Prostoty., że nie potrzebowała ku temu, an.i
0 bcyc..h miftrzów, ani .cudzych wzoró-W. Juz
h~ ten liczył Bóft~ trzydzieści oczywiście
o.d siebie czczonych; kiedy fadnego ieszcze
~ie wy0hraża.ł p-od ludzkt;t postaci~, puefta..l~c na ich oznacze11iu, niesfornym lub kubi- '
J
·
<:znym kamieniem.

Takich trzydz.ieści kamieni, znaydował()
aię w Pherze mieście Arkadyi., ieszoze z.a.
Cza.1>Ów; Pauzaniasza ( r); p~dob.uemi były
:Postacie Junony Thespisa, Dy.my .Ikara 11
biany Patroa, Jowisza Milikiusza, i .cla'Wney W .enery w P.aph~s; Mił'ość nawet i .
W dzięki„ , w .o wych ·pierV\szych Grncyi .czą-·
łach, proste· wyo'brafały .c iosy. U Lacedelnonczyk-Ow .cl.wa kawałki .d rzewa równ:oleSłe ,· poł~czone poprzeczuemi, Kastora i Polu:ic.a wizerunkiem były; a ta ich ftar.o.Zytn.a
Połitać 1 za.chowała się aż do dni na~~.Y~
\\r Zo.d yakowym bliZniitt .zńaku (2)..

...___

'

il)

Paus. l. 7• P· 579~
a) Paw. l. 8· P· 671;
Z'om .I,/,.

,
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' ·- ~czasem na tych proftych słupach umie•
s.zczono głowy, a takowe pos~gi Grecy na-zywali Hermesami, to ieft wielkiemi kamie1 " niami ; naz..,,viskó które im dou~d pozoftało.
Ku ~rodkowi kamienia, zna yd owała się ·~
.'
zn~czona płci różność, k.tórey .·snać kształ'
tern twarzy ieszcze sztuka nie umiał.a oznaczy4. ~ - świadectwem dawnych, Eumarus
'
'
Atenczyk h)rł pierwszy Artysta , co w malok
I
waniu wskazał róinosc pvu, przez rysy , azdey właściwe (I). .Żył 011 przed ftomufo',SeUl, wkrótce , po odnowieniu igrzysk Ol!mpick.ich przea Iphitusa. Z czasem, cz·ęść wyż
-sza . pos~gów przyzwoit<J- odebrała poft:ać,
-kiedy .niższa. zachowywała pier.wiafikowy
ks~tałt swóy, to iest Hermesó~·, taR iednak.
że oddział• n9g, wskazywano lekkiem ~WJ"
vdraieniem. Nakoniec podług pąwszechnego
' , m~1~rnania, Dedal zacz~ł dawać nizszey czę
ści J:Iermesów pozor nóg, •lecz zna-Ć dla•tra·
, dności ·naśladowani,a hrdzkiey poftaci Z::ka,z. dr.ze-wa·~i4i
„ mienia~ Artyft~ ten ·.wyrabi~
/

I.

,

'f

'I

/

I

,__.

·it·
t

'I

XIV.

od niego . iak mówi<J, naydawnieysz~ statuy. J
za.chdvvały imi.ę Dedalów. Sokrates daie nam _ ' '
rniarę sztu~d tego twórcy Snycerftwa: Gdyby,
:Oedal, mówi on, wskrzeszony, robił dzieła; .
Po'd obne do tych, które za iego p.chodz~, '·
ftałby się pośmiewilkiem snycerzy naszych.
Pierwsze rysy figur u Greków fkładały1
•ię tylko z liniy, a nayczęściey z liniy . pto- ·.
fiych. Dawni pisarze twierdz~, ze w po- '
Cz~tkach sztuki ,' Egipcyanie, Etrufkowie i
Grecy, fadney nie znali rozmaitości w flda.•
dzie)igur swoich (r). Ten sposób k~.towaty1 ~ ,
rysowania, okazuie · przyczynę podobieńftwa oczn spłaszczonych i przeci~gnionych •
równie w głowacl~ d.a wnych mec;Jalów Gre„
tkich, .. iak figur Egiptfkich. 'co się tycze ·
łl.1a.lowania·, pierwsze obrazy były 'm~nogra,~- .
lllami ( imie które Epikur dawał Bogom), t()
ieft wyftawiały one . profi:y; obwód cienia.
ludzkiego ciała. z uzycia liniy i form ta- " .
1
kowych, musiały wypaść poftaci ,
~'1irylde Egiptskiemi zowiemy; iakoż figury,

kiore'

-·

......_

\
\

(!] Diod. 'sic. L. I. p. 87. Strab. Cecr. L •. J.7·,.
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' . stylu tego były _całkiem profte. i bez ruchu,
z rekami równopadle wiszącemi i przyległemi. dp boków. T<,l'k~ była pofiawa statui
·'
' Arakiona, zwycięzcy w igrzyfkach Olimpi'
ćkich w 54-tey Olimpiad.zie. ( 1 ).
·,
Nie mieli Grecy .zręczności 6wiczenia.
.się w sztukach Egipcyan, bo az do panow~nia Psa:r:netyka, . iednego z ostatnich kró'
łów ich rod~, przyftęp Egiptil był ~amknię~Y
dla ~wszyftkich. cudzoziemców, a iuz dobrze
przed tym czasem sztuki'Grekom obcemi nie
by.łr. . Podróże które ich Filozofowie od„ p~awiali w -t:y111 ~raiu, .i;iastę.pily p.ó:Z~iey, b~
. dopiero po zdobyciu go przez Persów, . ~
, .szczególn~ey za cel . miały formę ~zitdu, ~

Powag~ niektórych pisarzów Greckich, mię:
<lz,r innemi Dyodora Sycyliyfl1.:iego, mniema~
i!J, że Grecy ~inni Mithologi:t swoię Egiptowi.
·Zaiste Kapłani kraiu tego wfkazywali Bóftwa
G~ecl{.ie w swoich wlas~yci;,. pod inn'emi
'
I
Wprawdzie, , j~1ionami, i p0-d symbolicznł
t>oftaci~. Zt:td takie wypada rozumowanie,

mistycz~ych Xięz.1

ie -ci którzy nad~li Religii Bogów; poftać icH

I

"

C

1

/

1lo Z DZIAŁ

,..,odkryó~· mni.eiętnosci

·; Egipt{ki.c h (2), ,a .tak sztuka nie była wcale
: ich<przedmiotem. >Ci ~tórzy wszyftkie WY'
· . nalazki ~ przypisui<J. wschodowi ~ rączeyb1
pierwiastkowe .uprawiąnie, sztuk od GrekóW
naśladowanych, Pheniyczykom przypisywa.6
~ mo~li, z które:ni od dawna liąndlowali QrfY
.(1) P.aus. l. 8- p. 6 82.
(~)Strab. l. 10. p. 482.'P.lutarch, SD/011„

I'

.,

cy, i od któryćh przeięli pierwsze litery aifa. . betu swoiego, od Kadrµusa im prżyniesfone
Pheniyczykowie sprzymierzeni z Etrufkami·,
Potężnemi byli na morzu w naydawp.ieyszych
czasach,:dobrze nawet przed Cyrusem (3). Hi~
story~ u~zy 11as, ze. te dwa narody uzbroiły,

fiottę"przeciwko Foceyczyko,m(4).Przecięz ta
dowody słabemi się zdaiit tym, co wsparci

Sztuce tak.że ~ fkazali. Lecz podobnieys}em
ieft do wi~ry, ze po podbi~iu Egiptu przez
!.Ie.xandra i ' pod Ptólomeu5zan:ii, Xięfa Egipt„ •'
' 8 Cy, zadaiac dochowa6 da,i\•ne SV\I oie ohrzad_:
k.i, w;myślili owo mniemane pokrewienfi~<>'
!logów dwóch narodó\v. Dość iayvnie tedJ;'

------------

P.; .r~G(

,

'

(3) Paus. I. 1 o. po 835...(4) Herod. l. 1. P.· 43.

..

.,

''

I

,

.ug '

\

boiaźń, zeby dzika pofiać ich Bófiw,

nie
' 1ki1Jgnęła ku nim pogardy zwycięzców, i
losu ~odobnego, iakiego Bóg ich Apis ·do. 2:nał od Kambizesa ( 1), ,wydaie pobudkę
Xięży Egiptll~ich. Do tego mogli oni :maleśdź iakieś mistyczne podobieMi:wo między
Begam~ swemi i Bogami Grecyi , lecz sztuka
widzieć go nie może w ich poftaciach, tak
I
od siebie ról.ny eh. Jasn~ więc zdaie się rzeCZ<t, ze Egipcyanie przyswoili sobie niektóre Bófiwa Greckie, bo iako Makrobiusz
świa<lczy,(2), Salurn i Serapis dopiero się u
nich za Ptolomeuszów zjawili.
Mała ieft liczba pisarzów Greckich, co
aztukę kr:iiu swego z Egiptu wywodz'l; ale
gdyby i ta większi była, ieszczeby na ief
zdaniu polegać nie można, znaiiJ-C skłonnoś6
ludzi do obcych irzódeł: uprzedzenie, któ„
remu szczególniey p~legali Grecy. Pauzanias~ daie tego dowód, kiedy nas uwia-

..

I

.

,
~

'

"

(1) Wiemy ·~e Kambyzes bezwzględnie na zabobonnośó Egipcyan zarzm;l, Boga Apisa,
c~ sig sroższem ,Egipcyanom zdato, na.d
wszystkie inne wściekłego tyrała r.ap~dy_.
.
{2-) Macroh. Saturn.L. 1. c. 7_. p_. 199.•
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dhmia, . że mieszkańcy miafta. Delds mnie-..
mali, iz rzeka Jnob, która ich .kray Ikrapia.7 •
po pod morze do nich wpływała (3). _
Je.ft ieszcze it:>dn~. ce.c ha , która źrzódłqw~ ··
t~źność sztuk.i Greckiey wflrnzywać zdaie.
.s-ię: vyiemy że ·Etrufkow.1e równie iak Gre- .
cy k~adli napis na samych pos~gach, ki€di·
Egipcyanie .11a.pełniali Hieroglifami podfiawy ,.
.
i opory· .figur swoich.
, , Artyści Greccy .i Etruscy, fiawszy się nie'-oo biegleyszemi, porzucili-- tward~ martwośó
p,i.erwszych sztuk.i ·czasó~, i oży~ili ruchem '
figury swoie ,kiedy Egipcy.anie zoftali i zofta&.
Jnusieli prq pi~rwiaftkowych sztuki swoiey
',
.
poftaciach. Jednakie gdy sztuka zasadzona ,
na · pewnyqh prawidłąch, uprzedz:f piękność i
~czyna, naukę od ścisłego o,:Znaczenia cze.:...
~
'
S.Ci., rysunek.staie się popmwhym i pewnym, .
,
le oz k~towatym i Ba.tęzonym, a zt~d ·twar•
dym i caę.fio nadmieraonym ; takim iakintr
'I,
go ·nam zwyk.le ·wyftawiai:;i. Etrusko-wie, i takirn,iakim.go widzimy w Snycerftwie dzisiey„.
szęm, przez Midi'.-ała Anioła wtdofk~nalonenu. ·
~·Nilu

(3) Pau~ l. 2:•·P· · 12~.
I

'

'· '

f

I

'

I

I
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Óeniusz tego samego narodu i tni€szkańców ·
teyze samey krainy', odnoV\'ił się w kilka:-

,•

'.

/ a <lziesię.t wieków, i .stycznym z pi~rwiaftko
wym okazał. Podob:ny. do ziemi, która nie
rnie:ni~ć przytodzen-ia s'\vego w dhigim biegu
wieków iequym zaw3ze· sprzyia: płodom.
I
Między Grekami zda ie się, iz szczególniey

„

styl takowy ulub.iła, prz:rnaymniey Artyści tey wyspy, od Doryiczyków( r) ' Zial~lifszkatey' naydłuzey go zaohowalir
·_• Zbiegowi róznych przyczyn przypisać
nalezy wyższość Q-reków ~w sztuce: wpły.1 "Wowi klimatu, konfi:ytucyi pol1tyczney , spos.obo'wi ich myślenia·,. szacunkowi dla artytyflów „ na koniec samemu sztuki uzyciur
Trzeba by wpływ klim~tu 0zywiał zarod
sztu~i, czemu naypomyślniey kraina Grecka sprzyiaJa. ' To co· Epikur mówi (2) o
usposobieniu Greków do Filozofij,„ słuszniey
ieszcze p,r~yftosowanem bydż może do i~h
zdatności do sztnk, bo wielka liczba rzeczy;·
które s~ pomysłowemi dla nas , dla nichi
1
s;zkoła Eginfka

I -

'

Roz·nzrAŁ
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(r) Herodot. L 8. 3 o r. ,
(2J Clen:sent„ .Alex, Strom.JL,. ft)'~ 555„
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przyrodzonemi były. Natura: przebiegfszy r~
ine fiopnie zimna i ciepła,. ~upodobaniem
.„ .
'
zatrzymała- się w Grecyi„ iako w Średnicy,
"' którey panuie· mi~dzy zim~ a latem (r)
- ~11ayumiarkowańsze powietrze: im 'iię· ona
bardziey zblfia, śro<lka tego, tern s~ doikol
.
.
?Jalszemi wszelkiego rodzaiu. iey pł?dy._ Oto- '
Czona czyftem i pogo dnem powietrzem,' tal{i~m i~kiem Euripi~es ldimat Ateńfk.i · qf~~
8U1e (2)" nfe będ~c w czynności swoi:ey,. . . ,
'\V.Qrzyman~ przez mgły i wyzi~wy, ry~hley
~oprowadza ciałp. do doyrzafości ;· rozwiia
się w nadobnych' poftawach', mianowicie'
Czuli Grecy,
'\'V kształt~1ey kobiet kibici.
podług Polihiusza, kąrzyści , iakie im dqft~yność ,nad innemi narqdami dawała (3)
dla tego też więcey; ni.Z faden~ ··z nich szac~~
· .
. .
lvali piękność- "

{

Kapłana ' Jowisza w , Egei (4),

ApoliI\a
"'Izmenii (5), i tego co ~rowad~ił processy~

----------Herod. L. 3. p, 127. Platąn. Tim. P· 47 5,

\,

(i)

1

Med. v. 829.
(3) Polib.L. 5.p.431.
~4) Paus. L. 7. p. 585,
(5) id. l. 9. p. z3o.
( 2)

.

I
I·

..

I

'
/

,

I

/

-,,

\
,/

I o

I ,

I

Roznz1A.Ł

.Merkuryusza w Tanagre (,1 ), zawsze wyhieran~'
z pomiędzy młodzienców ~· którym_pierwsz~rv
lłwo piękności przys~?2onem było. M1e~
6 zk,ancy miafra Ęgeftu w 8ycylii, wznieśli
pomnik .nieiakiemu Fitipowi z Krotony ie„

„

...

'.

/ •

.,

dynie dla. iego"urody, poświęcili mu nawet
zachowane ubóft.wionym Rycerzom ofiary·
(2). Oocfiowal nam Platon trzy życzenia daw~ey Greckier pieś,ni, z któryl::h pierwszerct
bJto zdrowie, dr~giem pi~knoś'G, trzeciertr
u(i:zciwie nabyt~· dofiatki. Pi,ękność będ~G
, w takim szacuńku u Gre~ów: ,. w'szyfikie na""
dobne· osoby starały się bydź znanemi' narO'
dowi ,. a· wi ęcey ieszcze pozyskać pl'Zychyl,..
ność· Artvftów 1 bo 'oni byli sędziami, i roz'
, &1awałi

rl

I

I

~agro<l1 „pi~kności~

mieli Artyści nad'er korzyftll'l dla sztuki zrę„
czn-0ść widzenia codziennego i. rozważani~
• i€y wzeTÓ<w. Ur.oda byłai nawet fiopnieJJI'
. przer, ~
~
'
Greck a me
w-Szak hiuoryai
do sławy;;
ruina dan11 tego w wielu. (osobach, C<J• go
posiadały ~3)': dochowuie. nadane· imioJllł'
~i.) Paus.l„ g l'· 752 •. 1
l~ 5•. p'. 1 g r „

(!A') H«11od•.
' I

Tym spo6obeP.1·

(3} Conj_„.Pa.us„ l„ 6. ~··457·

'

XIV•

tYlll, co szczególnit piękności~ cięś~i iakie1
I

ciała słynęli (A).

Mieli , Grecy igrzyll-;a, w których uwień
czano piękność: te igrzy~a ftarozytn.e uftallowione przez Cypselusa króla Arkadyi 7 obchodziły gię za czasów Heraklidów w Elidzi•
llad rzek~Alphe~(1). W Sparcie (2) i ,Lesbos
(3) w kościele Junony, iako te~ u Paraziyczyków (4) wyzywała sięl i walczyła o pię
kność ple~ zeltfka. Nakoniec poszukiwanie
\\rszelkich 'środkó~ przysporzenia iey, tak
dalece pośuniętem. było ; ze kobiety Lacedełllońfkie micdy w izbach swoich posl!gi Nirei,
Nartysa, Hiacyntha, lub Kastora i Pąluxa '
(5), by pięk1~e dzieci na' te~ wzór płodziły.
(6). (B.)
Jeft rzecz~ pewn~, że wpływ klirp.atu . wie·
łe się przykłada do rozwinięcia ciała lud~-

-.

/

,

I

(1) Eust. ad Jl. p. 1185, I.

t

6, Conf..Palmcr.

in Anet. Gr. P· 448.
Tneor. i dyl. 12. v. 2 g. 54.
Mus. de Her. 'et Leand. Qmor v. 7 5.
Athen. D'ei[h L. 13. p" 6 ro.
Athen" L. c. p. 609. ·

(2)
(t)
(5)
(S)
(6) Oppian. Cy_nf'{• L.
~
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1.

1': 3~7_·
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- .ki'ego, i ie szczególniey rodowi naszemu

Grecyi sP,Tzyia; za ~wiadectwem howie1n
dzisieyszych nawet: podrófoych , niemasz
kraiu, gdzieby poftać· ludzka doftoynieyszf
iak w Grecyi 1)yła. Wzor'f takowe działały
potęfoie :ha organach dawnych Arfystów;
~awsze czulszych ': zawsze wi~cey spręzyfto
ści mai~~ych„ tam' gdzie ii.n umiarkowane
.sprzyia 'klima, co ~vz'6udzało w nich źy~sz~
i doftoynieysze· ieszcze wyobTaŹenia piękno"
-$9'i niż te, które przed oczyma mieli. .
ieft rzecz~, pewn~, ze r-0•
Niemniey i.
wnie wpływowi klimatu, pFqpisaó' nalezy
t-ę. ~łodycz- charakteru,. tę pogodność dusz1
Greków, które się . niemniey przykładai1} do
powzię9ia pięknych wyobraźeń, iak natura
dq płodzęnia foqu nadobnych. Hillorya ·za.A
a:wiadcza, nam słodycz oharakteru- Grekówt
. a dobroć serca Ateńczyków , . chuć niekiedf
lękko!llyślnośc~~ fka.żona, ieft nam równie iak:•
ich rzadki dowcip znan<J.(C). Od pienvszycb
woien .Argiyczyków z Thebańczykami, nie„
' szczęśliwi i prześladowani, zawsze pomoó
tnay~owali w Atenach, a od czasów naJ"!''

1

'

,,

,'f

;

to

/

/

.XIV,

,daw1:1ietszych, myśl ich wypogodzona szu;..
kf,lła, iak ~awiał Perykles, widowifkami j
iabawarrii~ wygnać .z życia tęllmotę i smutek
(~); Porównanie widowisk Greckich z R~ym....
lkiemi, to com pówi.edział,- ia\vnieyśem ie~
8~cze czyni. W nieludzk~ch igrzyfkach Amphi'"
teatrów, lnd R-7'.yI?lki, w c.zasach nawet nay~
~olerownieyszych„ krwii! napawał oczy swo„„
ie, i naymilszit było iego .zabawit, widzieć
P~sow~nie .si1 ę z śmierci~ .umierai1<}cego Gla"'
diatora; Grecy prieciwnie brzydzili. się tak
srogiemi ·igrzyik.a1ni ( 2), i kiedy za .czasu
Cesarzó~ chciano ie wprowadzić do K oryli_
tu, dał się głos słyszeć , .że przed przyię...
ciem tal~owych widowilk wprzód należało
Qbalić .ołtarz litqści ,(3). Przecięi

pózniey

te~

sa~e igrzy!ka· wS?-ędy, a nawet do Athen (4)

:Wprowadzonemi zostały: .tyle moLe przy•
llad; .a raczey przewaga mocnieyszego nad
sła h;zym ! .Nienmiey lu,dzko.h} Gręk.ów A·

_________

..........._

I

I

1hucyd. L. 2;p. 60. ,
{ 2 ) Plato Politic. p. 315.
(3) Lucyan. Dem. p. ~g3'„
(4) Philoitrt;1J.
( 1)

.~
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trogoś6 Rzymian odkrywa się w sposobie

'prowadze9ia woyny tych dwóch narodÓ"".'·
R~ymianie w miekie zdobytem sz~urmem
wszyftko co tylko było żyi~cym pobiiali, rÓ"'
wnie nie przebacllai~c zwierzętom iak lu...
,ilziom~ Scypion nawet Afrykańfki tey się
dopuścił srogości 'po wzięciu Kartaginy 'V(
'
'
Hiszpanii. Przeciwnym był Athe1iczyków obyczay: zdobywszy miafto Mitilenę, któr.e
,•
się pr~eciwko nim zbuntowało, wyrokowali_
.,
w zgromadzeniu publicznem śmierć rpieszkariców . w flanie noszenia broni, lecz
wnet pofalowali rozkazu, który ·sami zbyt
srogim OS<Jdzili (1). Wnąygwalt0vvnieyszyitl
''
umysłów zapale, zawieszano nieprzyiacielJ.k.ie kroki, gdy czas igrzyfk Olimpicki~h
,. nadchodził: czas powszechney dla Grekó~
1 1
,,-esołości ._ i zabawy; a nawet w wiekach
ieszcze barbarzyńlkich, podczas zaciętef
woyny Sparty przeciw Messeńczykom , ob. chodzenie świ~t Hiacynta, dało powód "d•
czter<lzieftodniowego hro;ni rozeymu (2).

„

I

•

•

,

p.

I

589·
(1) Polib. Z. 1 o.
(;a) Palu. ~ ~· p_„ i2G.

.

l
•

J

.,

.

I

•

a nayczęśc~ey ·nad własnit ·tylko ·ciyczyen~

'było ich panowanie, nigdy cały n1aród ie·
' I

dnemu nie uległ ·Monarsze. N.im Athenczy1lowie podbili "WJspę Naxos., nie ·było w-GreC,yi przykładu kraiu wolnego„ 1hołdui~cegci.

drugi.emu (4)· ·ztitd .pochodziło„ 3e .:ęjkt JJ°ie
łniał wyłitczońego .do więlkosci prał'\'a„ a
'ffllzyfl:kim talentom ·do niesmierte1no5pi .za-t6w.no droga · otwart~ była.
1

_
(1J Aristot, Polit• .Lib. 5, 'I'o,":p. ,~·7~
_ t
(i) Thucid. L . r. PA 5. '
(3) Aristot. Eth, .N icom. Lib. B· 1Ć. n ... p. 1~
· Diony. llalic. Ant. Bam. W. ;i. p... ~
{~) .Thu•it/..

J;.i{J.

l, 'f• ~J„

1

•

•

r

• I

..

,•
I

I

I

.„
1'

I
I

(

•

I

I,•

I•

tlaró<l do zupełney doszedł niepodległości~
llomer nazywa Agamemnon.a imfterzem lw.~
daw '( 3): co oznacza iakie Grecy o r;;:~d1tcl1 .
Q. :władzy ·królów ,-mieli wyobra.zenie.; a cho'Cłaz p ózniey l'l'znieśli .się tyrani, ,cz:tftk<:>wite

''

,

'I

tę zasadę konfiy-tuoyi TziJdów
'Greckich.·, liczyć :można za i ednę .z pr,zyczyn
1'V"ygór-0waney w tym kram sztuki. Kwjtła ona
0 bak tronu królów ( 1), ·którzy po oyco'Wfku rz<J.dzili ( ?.) _poddanemi swemi, nirn 'te~ .

W olnoS'ć.,

'

.

'
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-Od svwich pierwiaftków sztuka u Greków, szlachetne miała przeznaczenie uwie•
,cznienia pam.ięci znakomłtych 11,;1dzi, zacho·wuię.c pot~~1mości ich wizerunki. Zawód
,sławy będ'~c wszy[tkim otw~rty:, kazdy mógł
:si,ę o .teu .zaszczyt forrać : a że dawni Grecy
prze.DtOs.ili .dp.ry natury , nad przymioty nabyte
( r )J ćwiczenia ciała pierwsze .otrzymały .zaszczyty. History.a zach-0wala nam pamięć
.s.tatui wzniesioney w Flis, zapaśnikowi Spar. ta11il\.iemu imieniem Eutelidas wss. Olimpi~
dzie (2), .a pewnie ta flatuą. nie pierw.sz~ ·
była. 'V jgr.zy1kach 5Phiey zawołanyc~, za-

„

.piiafł posę.gu, kł~dz.iono napis .z imieniel11
Zwycięzcy

(3): .zgoła :wszyftko poci~gało d()
po~z~iw'ania tego rodzaiu sławy; dla tego
tez uaywieksi na wet ludzie usiłowali w mło
dości zrę~n~ści:t celować. Chryzi pp i Kl~ant
wprzód słynęli w igr.ayikach publiczny~h, iak
w!.zędzic filo,zofów,Platon naw~t stan~łpomię
dzy za past~ikam~ .,; Istmićkićn, KoryiiffkiCii,

I'

" ..

{1) Pind. Oly;,,,p. L. g. p: i 52'. Eurlp; Hip. ę:
79· Conf. Tliucid. L. i. p~ 3g'.
.
(!Z) Paus"'-; L~· 6. p~ .tfao.'
Ie; Pin.d-A OT;y_mP..· ~Il 11:· i 51:
~

•

I

.

"
\·

R oz nzur. 'x1v.
i Pithiyil(i.ch w Sycionie; Pitagoras był zwyci~zct w Elidzie, i tak dobrze ,wy1,iczył Eu- '
l'in1ena, iz go równy spotkał zaszczyt. ( 1 ).
Podobniez u Rzymial} uęcznoś6 ciała pro'Wadziła do w~iętości; Papirius Kursor, który .
Pon1Ścił na Samnitach ohydę Kaudy1'isk~, znallym i-eft p otl nazw ifkiem Biegun'a ( 2 ), któ;e Holller Achillesowi daie. Nietylko ftarano sie ,
aby statuy wiernie 'wyobratały zwycięzców,ale.
takie i konie, co się w gonitwach wsławiły:
iąk nas uczy Elia?, mówiitc o koniach iCybiona, ~41wnego Ateilfkiego ~ odza (3). Ży
ciem t;chn~ce ich pqs~gi, wyfrawione w mieyscach n~yświetnieyszych Grecyi, gdzie publiczna' .cześć . wzbudzały, czyliż nie były;

"

.

•

•

I

P-Otęznym bodźcem -Ola widzów, do zaslu.Ze- ·

llia na ~a.szczyt podobny (4)? Nie mieli Artyści iadn~O' narodu., równćy łlręcznpści okazania. talentu sw.o iego iak Grecy 1 a t<>.
z przyczyny wielości statuów, które w ich '
I

'

......~-

------~--~

(1) Benthley. dissert. upon. Phalp,r.
( 2) Livids L. 9. cap. 1 6~
:
(3) Aelian. Var. Hist. L. 9. c;. 32.
(:l) Lucyan p.lmaa. p. 4.90.

Tom II.

.,-

p. 53.
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kraiu wznoszoµo. Oprócz posągów zwycięz„
ców, poświęc01no ie w kościołach Bogom, fta·
wiano ie Kapł.:i.nom i Ksieniom. Mieszkan•
cy wyspy Lipary wznieśli Apollinowi tyle
posągów, ile zdobyli okrętów na EtruJl ach
.{:). Naywyzszym zaszczytem w oczach na"
· yodu , było zwyci~ztwo w igrzyfkach OHrn"
pickich odniesione : poczytywano ie za nar
większe szczęście„ które tylko człowieka.
spotkać mogło (2). Rodo,vite miafi:a zwJ"
cięzców, liczyły to zdarzenie za nową oy·
_czyzny · ozdobę; dlatego tez~ iuż się. oni . o nic
więcey ftarać nie mieli przyczyny; nak.ladeJll
, bowiem . publicznym przez całe życie utrzY'
my wani, po śmierci wspaniałym uczczeni'
bywali : pogrzebem (3); zaszczyty ich nawet
~rozcię;gały się . do potomftwa. W znoszono
jm eosągi nie tylko na polu. ich trywnfów,
. nayczęściey w ró:wney zwycięztw liczbie (4),
ale ie im w własnym , stawiano kraiu (5); I:o

/

(1) Paus. L.

10~p.

Roznzu.Ł

DA wNy c II.

g36.

'

,(3) .Plato. Polit. ibid. ,
(4) Paus. L. PI. p. 1 5 9•
(5) l'lut. Ap_op_hth. ~· 'S t4. Piiut! l, 7• p_. Gg$·

~?'umfalnywieniec,bardzieyieszcze oyczy~ne

za

przypominai~ce

zdarzenia ; wznosił;
duszę; ho iako widok przeftrzeni morrhley ,
. k
7
1 rusz~cych się o skały bałwanów, wielkiemi napełnia nas myślami, i od mhłycll ·
Odrywa, tak umysł do niepospolitych nawykły,
zdarzen , znikomemi gardzi~ W czasach kwi"

'Wielkie

..

.

,

I

) Plin. L. 7. c. 27~ .Conf. Polyh.~.EzB. Legar.
'
p. 787.
,1
(7) Plin. L •. 7. s; /t7_•
\

-

'I

1ak ie
· h samych zdobił (6). Mieszkaniec
· Lo''
krów miafta ·Wło&kiego, imieniem Eutimus
który ieden raz tylko nie dopiał zwycieztw~
" Elis, z woli ~yroczni
.ż;cia otr;ym~ł
ofiary ·(7!; zgoła niesk~pa zaszi:;zytów Gre„
~ya, wznosz~c liczne pos~gi>nietylko spr~y- '
.Jała. sztuce, · lecz 'tak szlachetn~ nagr~da,
ozywiai~c duch narodu 1 obok znakomity~h·
.Artyft6w, niefl<!_spolitych kształciła ludzi.
~rzewiła wolność, sposób ,5zlachetny myśletJ.1 a Grek'ow: nak ształt wybuiałych
.
gałęzi
ezcz~pu ~ocnego, ,, matka wielkich <czynów
łtmozyfa ie 1 mnoz<JC poc~gai~ce Judzi . ku
nim uczucia. (d). Nakoniec pomniki takowe

(6

(!i) Plato, Polit. L. 5, P• 419.

•'
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Roznzu.ł.
\

tn~cey wolności swoiey, Grecy myśleć umie"
''

li w wieku, w którym my zaledwie zaftana"

wiać

siec . n~d sob.ac zaczynamv.
J

~żywiony

Rozllm ich

ogniem młd"dQści, !-\ czerftwościil
ciała 'wspartv,
rozwiiaf
calac czynność swoie·
T'
\
""
·w pięknych Grecyi wiekach, łatwiey iak
dzi; hyfo, ftać się prawdziwie m~<lrym, to
!jeft rzetęlnie roz.s~dnym ; bo ś.wiat nie miał
wtedy tego niezlic?'o:nego . mnóftwa x.i<J.żekJ
'z któryćh · trudney znaiomoki, skłaJa się
_pró.ina
mifdrość nasza. Dopiero w 61 szey Olirll"
1
_piadz'i.e zacż·~to zbierać rozrzucone członki
naypierwszego, z·Poetow. Dzieci uczyły się
wierszów Homera ( r): młodzież iak on my.s'I a'ł a. D osc
, I b y ł o m ł o d z1encow1
. '
. cos, zdzia'
łać wielkiego' by ftan~ł w liczbie pierwszycb
, :"nięzów narodu. 1wego
Tern prawemJfikrates w 24m roku wieku,
rz~d wpyfl-.a Ateńfkiego pozytkał; ArntuS"
.2oŚcia ich liczył ( 2), kiedy tyranów wygnał
z Sj,cycmy oyczyzny swoiey, "i ~krotce po'
tern zofiał naczelnikiem L_igi Acheyikiey. z11„

.,

. ,

.-.

'

( 1) Xenophon. Conviv. C.
(a) Pol;_b. L, 2;P:_ .tSo.

S· .§'. $~

Ied'Wie
·

/
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'

wyszedłszy z dziećiństwa

Philopoe-. ·
mon naywięcey sioę przyłozył do zwyeięztwa,.
które Antygonus król Macedońiki wraz z Liga
A
. .
•
cheyfl~tt na Laceclemo1iczykach otrzymał
~3), zwycięztwa, co Acheyczykó~ panami La-.
Cedemonii uczy1iiło. Podobnez wychowanie ~
... llqmian sprawiło , ze ich rozs1dek był za• ·
Wcznsu. doyrzałym, iako to przykłady Scy- ·
J?iona młodszego 'i. Pompejusza dowodza•.
p·
.
a
1erwszy
we dwudzieftym czwartym roku
fta 11.1-ł na czeł~ Legi ów Hiszpai'i!kich, p9dlliósł odwagę Rzymian i karność upadł<:J;
drggi we dwudziefiym trzecim utworzył w.oy....
lko, i s.am niem do~odził~
Za5zczyty Artyftów , równały się, w GreCyi zaszczytom Rycerzów. Sokrates ogłosił
·'ich iedynie m~dremi, i~ko ludzi ., ~o przeftai~c na tem ze światłemi byli , . nie pra- •
Sn_ęli takiemi się , ~kazywać (4)· Artyft~ mógł-"
hJ<lź prawodawc~: bo podług świadectwa
Aryftotelesą , mógł nim bydź kaidy ohywateF
(5). Mogli oni ftanę.ć na czele woyfk, iak ~
'

I

I
\
\

I

,•

I

..______--~~--

( 3) Poly-b. L. 2.-p. 1 52 •

(4) Plato. Apolog. P· 9• '
(5) Arist. Polit. L. +c. II, P.• u 5.
\

,
\
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.

.'

.

\

.
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Lamachus, ieden z nay~bozszych Ateńczyków ; mogli nakoniec widzieć własnę po•, s~gi obok Milcyades"Ó'w, Temifioklesów , 41
' nawet Bogów samych (1); bo tym sposobem Xenophil i Straton 'umieścili/swoie, o-,
bok Efkulapiusza i Bogini Hygiea w Argos
(~). PodobnieŻ' Chrisip, obok S\'ego Apollina Iw Tegei, był z marmuru wyobrażonym
(3); Alkamenes na nizkorzeźbie szczytu ~o
łcioła Eleuzy1ifkiego (4); Parhazyusz i Sylanion t w obrazie Teszeusza , w~polney ich
p~aci: (5). Dzieła wielu Artyfiów nosiły ich
imiona: i tak Phidyasz wyrJł swoie ua Olim. pick.im Jowjszu (6). Lecz pomiiaję..c liczne
iego rodzpju przykłady> r.owiem ze los Artyft:y owych czasów, nie zawisł od upo„
doban~a' pychy luh przes~du mozney nie~n:iiomości. Płody sztuki były s~dzone j

•
•'

(1) Co11f. Tlrncid.. L. ~.p. 60.
(2) Paus. L. 2. P· 163
(3) ibid. L. s. p. 7 08.
(4) ibid. L. 5, P· 3gg. ·.
,/
(5) Plut. 'Ilies. p. 5.
(6) Paus•.L. 5. p. 3 97• ·

:agradzaU:e przez ludzi nayświatleyszych, .
powszechych zgromadzeniach Grecyi~ . Za
cza~ów Fidias;la ubiegano się · o pierwszeń- ·
ft'Yowmalarft:wie "".Delfach i Koryncie,pr~ed
ttft:anowionemi ku temu· sedziami (7). Paneus ·
. '
b
rat, a podług mnych synowiec Fjdiasza (8), \
i Thymagoras zChakis, który odnfosł 'nagro- ·
· '· d al"1 w tym zawo- ·
· ' się
· w1'dz1ec
·
de, , p1erw5.1,
1 dzie.
Przed 'takim to ~ę.dem, ftan~ także
t\.ecyoIJ.. z obrazem swoim malże1lftwa Als-'.kandra z Roxan~. Proxenides naczelnik ie-·
go, nie tylko mu, przys'J.dził· nagrodę t ' ale
nadto dał własn~ córkę za zonę (g). · Wida6
ze bfafk wielkiego imienial nie uwodził sedziów, bo sławnv 1Parhaziusz walczac ~
Samos' o pierwsze:iftwo (a to ' w·. ob;azie

.,

.'

•

c

I,
I

Przedftawiai~cy1ff1 są.d o broń ·Ach.illesa ) aft~- ·
pić, mało ieszcze' wtedy, znanemu·, Timantho-

Wi musiał. Był' czas"w którym młodzież Gr.ecka, równie · uczęszczała szkoły Filoz.o fów,
iak warfiaty A'.rtyfto"".· Platon wraz ·. ćwiczy~
(7) Piin. L. 35. C. 35 ..
(8) &rab... Z. S··P· 354..
(9) LucrHerod. C. V.~ •. '

i

'

•

1

I

I
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I

'

'
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w:rysunku i ·w wysokich umieiętno
ściach (1): sposób którego uzvwaiio, poclług Aryftotelesa, by dać poznać młodziezy
pięl).ność prawdziw~ (2). Prz~o tez Artyści.
O.la nieśmiertelności pracqwali. Nagrody, które 0dbier;1li, ftawiały i~h w fianie niemiPnia
innych wi<loków, iak zaszczytu wsławienia
·5ię. Więmy -ze Polignot namalowa~~'szy Poecile, sławny i)J'zysionek Ateil.ski, 'nie chciaŁ
przyi<J.Ć zadney nagrody za prac~ swoię; zda'
w Delphach (3),
ze to samo uczynił
-ie się,
gdzie wyobrazi!: ·zdobycie Troi (4). Prze3:
wdzięcznoś.ć' Amphikt1onowie, czyli rada pc>wszechua Greków, publiczne zaniosł~zy dzie- .
.ki tak sz.lachetnemu Artyście, · naznaczyła.
mu inieszkttnie we w.szyftkich miaftach Grecyi.
Lecz niet~lko Artyści, ale nawet biegli
Rzemieślnicy mieli u Greków, prawo dd nieNie ieden z nich otrzymał
śmiertelności.
się

I

I

.

~

-

I

(I) Diog. Laert. Piat. Lib. 3.
(2( Arist. Poz: L. g. c. 3.
(3) Plin. L. 35. c. 35,.
(4) Plut. p~ 772.

Sęgm.

L

5.
/

.

statuy, nie iednego- doszło nas imie. Jakze~
takowy obycz~y działać musiał potężnie · na,
Grek.ach !. iakieg~z nie .daw~ć popędu przetn.y-słowi tt:!go dowcipnego łudu, któreg<>
łlaygorętszem życzeniem do Bogów ,. było
iyć w 'pamięci potomków. ( 1)? .
• Upowszechnienie pomników sprawiło, ze
<lłupo-sztuka za~howała cał~ wielk'ość swoif-: Poświęcona iedynie Bogom i rzetelnym
oyczyzny zaszczytom' uzyci'e tako"'e iedna•
ludu. Umiarkowanie' i .
lo iey poszanowanie
.
profiota, prz~mieszkui1c w ie~nym z ohylVateiami domu, Artyfta nie widział się przyswóy geniusf.,. i ft.ić sie
:rnuszonym poniiyć
~
ł
czefto niewolnik.iem złego smaku" szukaii[cego tylko zapchać prożne. k7~y m~eszk.a11ia swoiego. Prace iego, wznosiły· się d<>
"Wysokości s.zlachetnych całego narodu. ph:tnysłów : ' wiemy że Milcyades, A-ryfiydes ~
'l'emiftokles· i Cymon, naczelnicy i zbawcy
Grecyi, nie lepiey iak ich s~siedzi mieszkali (2). Domy lu,dzi bogatych różniły się ttyJ....

'

.

I

"

(5) Posidip1 Ep. Stob. Serm. I 17. P·.599..•
(6) Demosth. Or(Lt. de conJ!:.ruct.p. 71.

.
'

'
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od do~Ó\V ubozszych dzieqzincem Auli
'
,źwanym,
zamkńiętym budynkiem, w którym naczelnik domu zwykł był czynić ofia-ry ( 1 ). Lecz grobowce miano za poświę~o
ńe, bud~wyl w nich większa panowała wspa•
niałość, dlatego dziwić się nie trzeba, ze sla- ...... wny malarz , Nicias nie odmawiał do ich
przyozdobienia pędzla swego ·, iak to świad
czy nadgrobek, który się znaydował w oko„
licy Try~yi miafta Acheyfkiego (2). Zwazmy
iakie . ubieganie się, wzniecać musiafa powszechna miaftom Greckim ź~dza , wsławie
nia się pięknemi pomnikami (3)7 iakie wra„
żeni~ spraw~ać ~usiała na umyśle A'.rtyfi1
myśl,, iż lud cały przykładał się do · uozcze.nia ich dziełem,. będźBoga (4), h ~.dź zwycięzcy w igrzyfkach publicznych (5) ? Mamy
nawet miafia, co ·w ftarozytn.ości, dla ie-

ko

J
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dney tylko piękney statuy znanem:i'·były, iak
np. Aliphern, ie~ynie pamiętna Pallad~ bronZowa dzidem Hekatodora i Softrata (6).
Snycerftwo ~ Mal::irftwo, przed Archite„
ktur.~ doszły do pewnego {łopnid do!kona...
łofoi. Przyczyna tego ieft profia= Archit~
ktura nie n aśladui<J-C nic rzeczywiflego , i
llgruntowana na przepisac,h ogólnych pioporcyi, ieft bardziey pomysłow~, iak dwie pierlvsze. sztuk.i. Snycerftwo i Malarstwo, ".Yzią.-·
" ·szy swóy poczlltek od .proftego naśladowa~
nla, znalazłr w człowieku gotowe ·i ufi:anoWione prawidła, kiedy Architektura zmus~ona szukać swoich, wśnód niezlic.:;;:;onych
roźumowań i stosunków, nie mogła ich
lt_flanowić, iak P?•długiem poszukiwanju, i po .
długiey ni~pewności, którey c;lopiero · doświadczenie, pows.zechne . przyzwolenie zy~
(; '

I

„,

,,

.

/

J.

I

I'

3kało.
(1) Plato Polit.,L. 1.p~ 171.
(2.) Paus. L: 7. p. 58-o~

'\

{3) Pliro. L. .35. c. 37.
(4), Dion. Halic. Ant„Rom-.. L. 4. p. 2!!0~
(5) Paus. L. 6. p_. 465„l„25.fr 488r l~34„ 1'_•
' '8'i-I

Snycerstwo - uprzedziło 1Malarftwo: a ~ako
ftars.za siofira za , przewodniczkę młodszey
służyło. Pliniusz mniema, zę malowanie nie
ieft nad woynę. Troiańlk~
dawnieyszem, a
,

J6) Polyb. L.

4. p

34~.

„.
I

I

\

f

.

'
'

•

'
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ręk.i Mistrzów sławnych , napełniene były
duchem Bóftwa 1 które wyobrafały. Przyczy"I
lla zaś póznieysxego wzroftuMalarstw;a, w sa111ey_się . szt_u ce i w iey u~~yci~ znay<luie.
Snycerstwo rozszerzywszy cześć ,BoĘÓW, potnnozyło się ni~ nąwzaiem 1 ~orzyś? którey
1\1.alarftwo nie miało. Zdobiły wprawdzie o~
brazy kościoły Bogó.w, ,lecz nie były u Greków
iak u . nas, przedmiotem poszanowania i czCi
P~blicmey. Obrazy które si~ · w kościelel
Junony w· Samos," albo w Swi~tyni Pokoiu
\V Rzyniie zna yd owały, ,uważano za Galerye,
czyli zbiOFy pobliczne.
Prze pomnieć nie ualdy Artyftów, co
wraz wielkiemi malarzami .i wielkiemi Snycerzami 'byli, · iako to Mik ona Atericzyka,
Ernphranora współczesnego Praxiteles:i; ZeuXisa, którego z gliny 1wyrobione wzory, fta"
:rannie w Ambracyi chowano ; Protogenesa
Prac11i1cego z bronzu , na koniec Apellesa 1
któreg-0 ręki był pos~g Cyni~i córki Ar~hi
c:lama króla Spartańll1:iego .(3); Polikleta c9
Wyftawił znany -yr Epidaurze Teatr (1)..

kiedy w kilka. wiek6w potem, obrazy ' Gre-•
ków bez zadney poiętnC1Ści iasnocienióVf'

( 1), były ogołoc~ne ze wszelł..iey harmonii,
/ Jowisz Phidiasza i Junona Polikleta, uays'awnieysze ftarożytności pos~gi) iuż wtedy
6łynęiy.

.

,

r

Apollodor '- a po him Zeuxis, mifirz i ,u~
czeń, kwitnitCY w Sr. Olimpiadzie; pierwsi
si.ef . wslavvili znaiomościa
iasnocienió'v (2).
'
c
Nalezy ~obie wyrtawić malowania przedów' ~zasowe, 'p odobnemi do pós<J.gów obok siebie l,lftawiony~h. Wyipvszy ,zwi~zek czynu,
który ł~czył po bliższe z sob~ figury, ogólnie
były one odosobnione, i nie składa:y cd~
kowitości: iak się to na wazach Ftrufkich
~idzieć · daie. 'VV Snycerftwie u-Ważać mo~
ina poszanowanie dla posę.gów, za iednę
i: przyczyn poftępu tefy sztuki,
Chciał bo.:'
wiem dzi wot'wo'rczy przesę.d, że statuy, kt6..~ rych ~nistrzów nie znano, spadły z nieba, :i
ze nie tylko t.e pos:tgi, ale wszelkie inne

( L) Clair. obscur.
(~) Quint~ Jn(J. Orat. L.
„
I

1:11.

e.

10.~

· {1) Paus.,

,

(
' f

''

I

-

'

.
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L. 6. P•. 45~;
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I
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Star~iśmy Śię zebrać w krótkości przyczy·
ny,wyższości sztuki Greckiey nad innemi na.rodami, i okazać źr~ódła huyności t~y klassyczney .ziemi' którey płody ' s~ i wiecznie
będ~, wzorami sztuki i smaku ·d obrego. Taki
był przed1"(łiot Rozdziału tego , który za
wfięp do iftotnieyszego sztuki wyłuszczenia
uwaiać nalezy.

1·

(

".

\

.

(i) Paus. L.~. p. 11+.
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a) Tak np. pit;kne powieki Demetryusza z Pa..
lery, uzyskat)1 mu przezwisko Greckie Chari- '
toblepha1'os , czyli tego na którego powiekach przesiaduiq, wdzi~k.i. Diog Laert. in vita
·
ejur p. 307.
):, ) Za cz.asów Tr.ajana 'nie uważano na piękność
ln(]zkq,, i nie umiano iey cenić. Jeżeli ta.
skarga iefi .sprawźedliw0, zamyka ona w so-.
bie iednę z przyczyn blizkiego sztuk upadku.
Dion Chrys. Orat. zr. p. 269.
t:) l(to czytał historyq, Greckq, kto wie iak Si1,
Ateltczykowie obr:.szli zMilcyqdesem, Ternifioklesem, S,okratesem, zgoła z naywi~kszeml
ludźmi u siebie; komu ies.t przytomnenz opi-.
sanie · szczegółów PJJldppnezkiej woyny przez.
T~1,cydydesa, W'l:tpić nieco b~d.zie o tdy Gre~ ,
ków slody'czy. Lecz kiedy z drugiey firany,
nie brakuie na .iey przykfa~lacli, wyznt.i, źe '
ludzie sq, z przeciwnych .sobie żywiotów doionemi, ktdre w klimatach od natury ulubio~
nych , doehoilzq, naywy~sugo stopnia ener...
• gii, i tam się wybitnieyszemi, nit gdzie indziey wydaiq..
•) Herodot dowodzi, źe wolnof.ć był a iet!ynem
irzódlem i zasad<J:, potęgi i wiellr.ośc:i Aten,
które dopóki ulegały Pani.i,, rzie hyły w /lanie
1'ro12ieni11 iŹ$' p_rf<JCifJ sq~iadom. L. V. '!!· 17!4l

/

I

t

;

-

\,

t

., ·,
I

e) Im.ie Architekta który

R O Z p Z I A L XV„

prowadził wodociq~

wyspie Ssmos, ~oszło do nas, iako też ciektóry pierwszy 1iaywiększy statek na dy
wyspie pąfiawit. (Herodot L. 5. p. 1 I 9. /,. 52.
i 36.) Znamy także imie sławlir f,YJ Kamieniarza, który si~ wstawił oprawą, l.olnmn; "
zwa~ on si~ Architelesem ( Theod. Prodrom.
Ep. 2. p • .22.) Starogtnośó wspomina ieszcU>
imie dwóch Tkaczów, czyli l-laftar:y, 'którzy,
;wyrobili płaszcz Pallady Polias w Atenach.
1
(Athen. Deipn. L,1 .2. c. 9.) KdkuPisarzy sta-,
~ wnych, wspom'inaiq, nieiakiego Perona, który
wyborne wynaJ'dywał wonnofci (At/zen. D&p~
L: r5. c. i2. p. tisg.)Plawn unieśm.erteinił
:w Dziełach swoich Theariona Piekarza, dla
biegł olei w swoiem rzemieśle, icko tei Sarami 3. p. 530.
ousasławne1;-o Oberiy/tę. (Gorg.
' W tym widoku Grecy nadali róinym przedmiotom. imie Mistrzów, którzy ie wyrobili
(Atlten. Deip. L. 11. p. 47e. Diod. .Sic. L.
XI. p. 12 o.) W wyspie N axos wyfiawiono r statu~ RzemieHnikowi, co pier wszy dat John~
daclz(Jwki marmuror-'i Pentylickiemu do okry111ania bu.dowów (Raus. L. 5. p. 398.) DawanQ imie boskich rzemieślnikom pierwszego
Alcymedonowi
rr.ędua i takie Wirgiliusz
Lacedemoncz)'„
u
co
37.)
v.
daie, ( Eclog. 3.
/ców uchodzżło ,·za na,rwyższq z pochwali (Plac.
1v

śli,

"

„
I
.) • I e
W .u.z.ie

t

•

,,4

I

J/ipp.Maj. P· <145, l,
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Piękność

iedn~

z taiernnic natu.ry,
'Widzimy 1 c:zuiemy iey skutki, lecz '.chcieć dać „
ie.ft

iasne iey wyob"raze'ni e' ie:ą_ to p.rzedsięwzię
<:ieni <> które .acz sie wielu kusilo „ nikt g'!>
.
c
'
dot2d nie dopi~ł. W rzeczy .gdyby to wyobraz~nie było matematycz.n~y .oct~ifiośd,

I

' •,

S~dy ludzkie o niey nie tak.by się ró2.nił,y1 i .

-

(:i.) Cie. de fin. L.

..

~

p1ęKnosa,

1

/

1:i.

~

,,,..
nawypada:
sztuki;
·
m
()lla ieft przedmiote'
p:rz.ód uczyni~ sobie iey vvyobrazenie '<',gólne;
lly tego .doftę.pi.ć, rzućmy iOkiem na to ()O ie11:
przeciwnęm piękn.ości., moina bowiem. o niey
p·owiedzieć" to co 1\. ota mówi w Cyceronie G
.Róftwie ( 1), .Ze~ ł.atwiey wskazac .c~em ono
nie ieft„ iak to' czbn ieft. Piękność i ISZ,P'&:tnosć .sa nieiako, iak zdrowie i choroba; ta
I
.
·
daie.'
nie
sie
czuć
tamto
dreczy
c
,
""

z.

)

or

posw1ęoonein
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c. 34.
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Jatwieyby się , o prawdziwey przekonać;
Wtedy nie ·widzielibyśmy ludzi, dość , źle
uorganizowanych, albo dojć upartych, by
„,obie fałszywe .two:r:zyli wzory, piękności, l~
~drzucali rzetelne iey wyohrazenie. C.oz.kolwiek b1dź, za~sze dęzey będzie prze, konać oftatnich, iak sproftować zdanie pier; wszyph. W~tpliwości, kt6retak iedni iak drudo "'okazania <l0·
ir daża
bardzie·
dzy wznos.Za,·
c •
.J
.
c
,wcjpu, iak do zapr~eczenia bytu·_ piękności,
t ·' dlatego , tez · żadnego nie mai~ wpływu na
· sztukę. ....Widok tylu· tysięcy . dzieł prawdzi, wie , pięknych„ które. czas _nam dochował,
, sam, odpowiada na wszyfikie zarżnty; lee.z na
_ nieczułość i upór .nie masz lekarftwa.
Brak .nam 'ńa. zasadach pewHych pi~kno•
'
ści, ; brak nam' tównie na mierze, poO.lug
którey. moglibyśmy, iak mówi Eurypides (1),
~ .elJdziĆ .o . szpetności. Dla tey przyczyny tak
zgodnymi iefte~
sie rói riimy , i tak. .tnafo
'
'
c
śmy "W . wy.rokach n aszych o prawdziwe}"
piękności, iak o prawdziwem dobru. Ta
sie iesz.cze w sadacJJ
. ł'Ózność zdań, wiecey
c
I

•.

•

l
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/
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naszych wydale o pięknośeiach sztuki, nii
0 Pięknościach natury ~ pierwsze bowiem ·~
nlniey uderzai;,i. ~mysły naśze iak oftatnie.
· .Piękność powzięta podług wielkich sztuki
iasad, raczey szczytna iak przyiemna ,' raczey '
~oważna _iak draźliwa, . mniey się podobać
' .· ' i
· ' sw1eza
·
hedz.
zmysł·om, mz
ie zas'Iep1onym
,
ładna poftać. Przyczyna tego ieft w popedliwości z~dz naszych, któr~ w większiy
Części ludzi, pierwsze wzbudza weyrzeni~ , ,
'
1J.1z serce pełnem ieft przedmiotu ; kiedy .
tozum szuka przyczyny; która go ku niemq
Poci~ga, a tak nie nadobność nas zniewala~

..

ttle poz{l-dliwość uwodzj.

formllie charaktery 1 kiedy poiftność iega

I
/

/

;

\

'.

W yobrazenia 'piękności todż~ się w wię
ltszey czę$ci A~yfiów z takowlch wrażeń
'W młodości powzietych i które vi'ekności .
r
f '
~
\'vyzszego ·porzę.dku i ich póżna znaiomoś&
rzadko osłabić zdoływai"J, osobliwie kiedy
mai~
()ddaleni \od ~orów ftarożytnychlnie
.
Prawidła zdolnego do sprostowanja mylnego s~du ir.h zmysłów. Mozna o Rysunku
toż co ó pisaniu powiedzieć~ ręka d.zie"Cka
10"'

.\

..

.,..

,

f'

.
'
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.
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(
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n~e zna · ieszcze piękności liter ; tak naywię

, ksza cześć młcrdych Artyftów rysować .si~

i~k9 w późo.ieyszym wieku zachouczy,
, '\yuiemy powzięty' w młodości sposób pisania,
..równ ie . wyobrazenie. rysownika o piękności,
~~ftawuie , i~ .myśli iego tak~, iak~ oko
. -widzieć , a r~ka naśladować od dziecińfiwa
. naw) kły. , Uczniowie' przyzwyczaieni ryso, wać po mniey c\okładnych wzorach, nie
<- '11og~ tylko fałszywe mieć wyobrazenia pię:..
. kności. S~ Artyści, . którym niebo nie ud.z.ie...
. liło słodk:ego~ iey u~zucia: iednych, że tak
. powiem,- zatłvar<lziła 0 przeciw niemu sama

a.'

1

,I

.

sztuka ,„ to ieft,

iz

chc~c wszę-dy okazac u-

roieietaość swoie, nadużyli iey nawet w lkła<

'

iaak.im był Bouna„ rot6; • w innych, to.i samo czucie • ohł:Jka-·
dzie ~wdziek.ów młodości,

•

1

,nem

zoftąło chęci~ · pochlebiania zmysłom,

zbyt t wiernym. pospolitey i natury .wyrazem,
, przysadnym1 ie'y ,wdziękiell\, "t~kim " był :Jler-, nini. Taż - sama d1'-0ga zaprowadziła Micha, dzikie i przepaśeift•
.
.ła Anioła w . mievsca
: iltały, co wtraciła Bernina w kałuae i b~

• i

'

c

: 1na~ ; P.i'erwszy znał , piękność, tam ,gd4e tO~

I

„

"
/

/
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wymaga natę:Zenia i mocy , .fecz :nie Źnał iey
słodkiego uczucia; drugi szukał 'uszfachetnić
naduzyciem wdzięków poftacie wpodłey czer- \,
Pane··naturze. „
s~ ' ludzie' którym 'się piękność wcale .,. '
llie zap.ewnion ~ zda ie t zgoła którzy w~tri~
<> ~ iey~ zasadach: Pironizm ich .opiera się na
P.rz.eciwnyc11 mniemani ach o piękności 1 od•
- dalonycl{ . od siebie n , rodów, · które-róźni~c

..

„.

się pofta~i~ twarzy, wcale oąh1ienne maił ,
Kolor c~arny Murzyna : ni? \Vięcey• się róż ni -od . koloru. białego Euro•
'peyczykn·, iąk1 rysy, z któryeh silj składa.. ,
ich piękno4ć. . Nos szeroki i spła's~czony • •
wielkie i. -nabrz~iałe . ufta, czoło ~·yśokie
twarz szeroka, .. otol ·. też · same~ oznak,i · pię
knośCi dla Afrykaqińa, , ccY,dla Eriropeyczy„ ' J&a, szpetnośći? Ocr:y i ' usta ścięg11ione · ku ~
górze · Chińczyków, Jap.01iczykow i .dawnych·,
głów Egiptil~ich, ~~ ·dla nas· p.r nywarami 'na- ·
tllry ~ a :wdzif.lrnm'i : dla tj·ph narodów. · Na~ '
Koniec nos . zgnieoi-0ny- K:ałmuków·, Chińezy„.·
ków. i innych narodów: oddalonych'; ieft p.odług nas oh'ł~kanie~ przyródżenia, któremu.·
ll~wyknienie · w oczach tych fodów, daie przy0'

/

niG.y poięci~.

„.

\

1
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proporcyi, a ~aylepiey'
ukształćony~ nosom Ęuropey6kirn nadmiar
karykatury. Sardziey pozornem iak grunto~nem ieft takowe roz~mowanie , i nie to
C:Iowodzj, że piękność w ·rzeczy iefi :róina,
a zatem że iey określić ~ ni epodobna ; lecz;
2.e nawyknienie , zmysłów naszych przyzwy,czaia nas do wszyftkiego, i w mylne wprawia mniemania.
I

iemność nató.r~lney

„

I

'<

;-

0

'

#

_ upał słQńca, ttac ę. świezość swoię, a, o~o}o„ 
cone z i ego prqmj eni, zapachu i koloru.' nie ,
.tnai<J.. Lecz reg1Jlarnieysq. ieft w ' formach
swoich, dz! elńieysza w płodach, im ·., bar- .
<lziey ku Śrzodkowi swoiemu . zmierza; i za·
ruieszkuie w umiarkowanym -klimacie; _tam '
wszyftk~-, poftać nayprzyzwoitsz:t bierze, i ~
0

tam ieft zapewnionem rzetelne iey d ostoy-

:ności siedHfko. Szczęśliw~ , t~ krainę I gdz~e ,,
3ię wsźyft:ko zbiegało · do , przysporzenia .pię- .
luc>ści· , Grecya ·l;>yła: iakoz od tyl~ .wieków.
i za. zgodnem· tylu . narodów prizyzwoleniem„
Wzory od niey nam zoft:awione, ftały si~ wz.o -

,.

• y

.

•

.

',

„

\

' I

..

I.

'

brobionyGli. , ' i te1:11 więcey niemi, ! ze 't ak. .

~y : tam iey wczesne krzewy wzraftai<Jł : zbyt
j>ręclko, tu póżne płedy do ~woieY, nie -dO..
chodz~· doyrzałot~i. Kwiaty wyftawione na

wspólne Murzyno~ z małpami ich kraiu,
sę. wy.ro1Ś niticiem i na.brzmiałości~ .przez zagorzałość klimatu sprawionem. Podobnież
rnałe oczy zbyt południowych, lub zbyt
północnych lvdów, sac niedofkonałościa~ ,
~tÓr.fJ. klima zbliza ludzi do zwierzat. Jrn
~się hardziey posuwa natJ.Ira ku oftat~im _granicom ł>wpim, tern więcey płodzi form tylko

'

,f

Płellł i zimnem , niedofkonałe wydaie two-

kności Człowieka. Wszyftkie przywary, któreśn;iy pov. y 1.ey wytknęli, oddalail} się od
szlqchetnych form c~łowieka, , a do .zwierze"
cych zbli7ai!J. Wargi wyniosłe i nabrzmiałe,

,

;
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powiem, oznacza fiopniowanie i przechód
oą_ ludzkie.go do zwierzęcego przyrodzenia.
P.rzymuszo·n a ·walczyć na przemiany z cie„

Rodzay_ludzki ma sobie, właściwa i od
"
natury uftanowion'l f~rmę-, od którey itn si~
więcey oddala , im. sit' więcey zbliża do
, zwierzęc~y , tern hardziey zbocza od pię-:

-, '

I

/
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~allti pięknoś~i: za któremi idą.c · sztuk~a, zaWsze wielk~ i nadobnlł; , oclftęp1fi~c ich, i niewdzieczną. byłś.. MoZ:twsze nikczemna
ic
ł;

~;myz żatem ·"'.~tpić,

ze

t.

ieJl piękność · rze„·

'.
"'"

.·
f.
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\
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celna niail!ca niezmienne zasady? kt<}ra tak
na111 do smaku naturalnie · przypada , tak.
nam w oczach i umyśle utkwiła, że wszelkie inne iey wyobrazenie ,1 piękności::.i- dla nas
bycfz , nie moie? Twierdzenie zaś, że ona
niit bydź ~ie prz.eftaie dla narodów, które i~
·~a tak~ mai~ „ ckzym się- dla nas fiaie .za,
rzutem; iasno bowiem wynika, że wyobrazenia nasze o piękności z Greckiey powzię
te „ i .że tak powiem wyciśnione na nay- .
, J"egularni:eyszych formach, s~ daleko sprawiedliwszemi• i gruntowniey zapewnionemi,
' ' niZ ludów, z gruba tylko od natury obro'bionych, i więcey iak my oddalonych od
prz:edwiecznego wz.oru człowieka. To co
nie ieft pięknem,, m,ówi Eurypides ( 1) nigdzie takim bydź. nie moze; przecięz i my
sami różnimy' si~ w s~dach naszych o pię
kności, .więcey moze iak o smaku i zapachu, .acz· o nich mniey ieszcze iasne wyobra.,,
zenie: powziiJ.Ć mozemy. Lecz ta u~aga nie
ści~ga się, iak t.ylko do tych, co nie rozwaiait1

I

„

·''

(• ) Eurif:. Phoeniss. v.
,
'

s21.
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gruntownie piękności; ~le ci kt6rych się ona
~ara przedmi,otem , nie mog~ hycli ró.Znego
zdania o iey własnościach, he> ich iednoliayno~~ć tege> im nie dozwala. Zmysły na·
sze cznia: i .smak.uin w pieknoś'ci, ałe ia
obeymui; i rozpozn~ie roe;.u~. Organa ni1~
~ładane,, ieśli irae~ nieco· z czuc.ia., wiele
~o, do pewności zdania zyskui1t· Na~oniec
ee> do ksztahq. ogólnego piękności,; prawie
\'\rs„..yftkie narody wycywilizowane, · a ~ we
"Wszyftkich częściach świata, ftaie iednego
łiyły .o nim zdania. Więc wyobrażenia ialie o pięknosci mamy, nie mog~ uchodzić
:ri.a dowolne, chociaz zdać sobi~ dokładney
Z, nich nie mozemy- s prawy.,

Kolor przykłada się "do piękności, choć
łlie ieft pieknościa: nie mało on dodaie bla.lku i wyd~tności < "iey 'f ormctn; a iako bia!.
łość ieft ze wszyftkich kolorów, ten któr1
nayiaśniey I odhiia promienie, i , który dla
tego. naywięcey uderza , zt~d pochodzi, ze
Piękne ciało nadobnieyszem w miarę swoiey
białości wydaie się. 1Nszelakq M{irzyn mo~e bydź ~adobnym, ieśli ryr.y twarzy i ego
·~ pięknemi. Popiersia z Bazaltn i Broni..:.;

'., ,

'

,

{
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'
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acz mniey iak z marm~rli białego Wy-datn.e r
\
nie szpec~ głów dawnych.
Rozwazaliśmy ·dot~d. spr~eczne wyo brażeµ i a piękności, a wfkazui~c fa!szyw~ iey poif„ '
~ie, vvfkązaliśmylwłasno&ci, których nie ma;
lecz \}·yobrazenie fianowcze piękności, wymaga,iohy tak wysokiego rzędu znaiom~ści,
ich dosięgn<!Ć rozumowi ludzkiemu nie
ieft: danem: bo ieśli iak Platon mówi 1 wra„
żenie które piękqoŚĆ sprawuie, ieft prze·
czuciem naywyzszey dofkonałości ;' ieśli, iak
temu zaprzeczyć niepodobna, piękność nay, w.,~isza przemieszkuie w B_ogu; wyobrażenie
w·ie1; ludzkiey, dpfkonali się w 'miare iey
fto~unku z naywyzsze~ Jefteftwem 1 z ten1
które iedność , i
~iepoiętem. Jeft:estwen;i
ni <;.rozdzi~lno~Ć różą_i w oczach naszych ocl
' m nteryi, z którey się .(kłada .piękność czło„
w iek.a. Cięzko, a · t~czey niepodobna sł~bym
iego ocwm takiego iey ·d.osi~gn~Ć pierwia"'
ftkowego , wzoru ; więc nie pozoftaie mu iak
tylko mn~emać, ~e ieft ła1i<{uch piękności~
co się od iey Bofldego źrzóała, aż do ziemi
t człowieka rozci<Jga; któ,rego gdy wyz'

ze

..

li
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szych ogniw doftrzedz' nie moze'

zafta·

sie- nad ollatniemi winien, szukać·
'W ich ftopniowaniu pięknośc4; iakie ·nam,
<>dkty<~ ieft dozwolonem, 1 na niey ludzkiey
dofioyności, widoczRe połozy ć zasady; ina-

nowić

~

?zey w .próźn6y bł~dz1c ~etafizyce, tworzyć

czcze i niezrozumiałe mniema~
tylko"bedzie
I
r
llia. Takowe rysy, takowe zasady piękności,
'Wyczerpała sztuka z nay{łoft:oyni~yszych wzo.!
rów nai:ury , i za takie ie nawzaiem, , w 'wła.:.
•nych. pod.ała. Dzieła więc iey iedynie,. wyobni~enie piękności dać nam mog~, przyftosowaney do wszelkiego rod-L.aiu poftaci;
w r.ich łatwo nąm doft.r?edź będzie, ze
profiota, wielkość i harmonia, są. piękności
zvwiołami kiedy głebsze nad niemi. zafta-,
<
'
•
łlowienie się odkryć n~m zdoła, przez iaki- ' '
zw.i~zek, 'przez .iak~ utaion~ moe ·sztuk.i,
te politczone ,iey własności piękność fta„

nowi·a.
~

Filozofqwie którzy sie zaftano~·ili nad
Pif2kności~ powszcchnlJ., szukai~c odkryć il!
lv rzeczach ftworzonych, i ft~rai~c się dóyśd~
f;l.Q iey źrzódła, to ie{i do naywyzszey pię
kności, os~dzili, i i ona polega w doiko„

"'

'
/

r

..

''

I

I
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_ńałey zgodności stworzenia · z..9e1em

iego,

w ftosunku harmonicznym cześci, i całości
I
•
z. częściami; lecz iako to ol-.reślenie piękno„
6ci, ieft iednosłownem z. do.lkonałościa która
·'
'
, foft :przymiotem zbyt wysokiego: rzędu, 'by
przyftała naturze ludzkiey' zt~d wypada' ze
wyobrażenie nasze o piękności powsze•·
w naF
chney) ieft niez.tkreślonem, i źe · sje
<
.lkła<la z pewney liczby znai omości iedno-, tliwych. Ten ich zbiór ieśli ieft dokła-
dnym, :daie nam poięcie naywyzsze pi~.!'
kności ludzkiey' które. wzn-osi nasz rozun1-~
w miarę -zdolności naszey' do g6rowaniai
iednopfeknoś6
nad materyac ;. czuć wiec
<
<
diwie, ieft pam doz\volonem, lecz. nie.zwal„
czona ieft trudność w okrenenfo ogólhem,·
i oczywifi:em piękności, a to .z powodu„
iz znaiomofoi pasze pochodz~ ź pol'.Jwna~
nia wyobrazeń, a ze piękność niemoże bydi . ,
por<.)wm.111~ ·do nic;zego od siebie wyższego•
Wsze~ako doftrzegamy w naturze naywię~
ksze i naydoskonalsze iey wzory. Dla cze;
~aż są, one takierµi? dlatego., ze kazde z nieb
~h całlto1witości~„ i że ona pracy.ie podlu,,

łlozizu.Ł XV.
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tyst\ pr?.ed wiecznego , ocl któregó nigdy nie
~ba cza. F ormj od niey wfkazane S<J. profte '
l bez przerwy ' i właśnie dla tego' ze sa
l'o~nłaitemi ~ S\\Oiey p'roftocie, znaydui:;i. si;
harmonicznym stosunku. K.ab1iędzy 'sob~
2<la piękność nabywa .szczytności ·ied.iaoŚcia
co ieft wielkiem w sobie, fta: .
i proftot~;
;e się większym ieszcz~ przez proftotę wwykonaniu. Nie.ściska się przedmfot,' nie traci
""'ielkoki ~w..oiey: kiedy go nasz rozum -0b ... /
iić może iednyll\ widokiem, kiedy go ~am- \.
kn~ć moze 'W iednym pomyśle'; prz~ciwni0 ,'
ftawa on przed, nami w .cale_x swoiey wiel· ·
kości :przez sarnę obi~cia ~a łatwoś6. Dusza
..nasza .uradowana kaidem łatwem poieciem ~

w

to

.

i wznosi w miarę przedmiotu
Co i'! za,'. muie. To. wszyftko co musimy
Cz~.stkowicle rozwaz;iĆ, lub1 :ezego nie mo- '
'·
-Żemy zwidzieć iednym Tzutem oka, dla '
'\vielośd ..czę5ci z których się Ikłada, traci
·2 swoiey wielkości; dla tego gmach wielki"
.tnalyin ' nam . się zd.aie, .kiedy iefr ohci~żo~
llym ozdobami, a <dorn mierny wielkim,
kiedy budowa iego ~efr p"iękn~ i profi~·· · ,
,Po.większa :się

I> ięknośa ie4 iak wo,da, która tym ieft d~ .
·'

,.

• l

,; '
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I
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tym zdrowsz<J- im mniey ma sma-

ku, będęc o'czyszczon1t ze.wszyftkich obcych
.sobie

cześci.
c

•

Tworz.ęnie piękności ieft albo iednotli-

wem, to

\, '

ieft . wzorowanem •nab iednem J efłe
ftwie, albo zbiorowem, to ieft wybranem
z naypięknieyszych różnych iefteftw części.
J?owiemywięc ze układ wybranych części ku
!kładowi w całkpwitości, ięfi tym co pomysło- ·
wym nazywamy; oftrzegaiiJC, że rzecz pomy·słow~ hydź moze,a nie bydź piękn~. Pomysłowem bowiem ieft wszyfiko co się od prawdy'1Qddala, a ta nad wszyfiko ieft nadobn~.
· Ukształcenie pięknośći aaczęło si'ę przez
piękność iednotliw[j., czyli przez n'aśladowa"
nie iedney lu..dzkiey figury, a to nawet w wyobraieniu Bófiwa. W wiekach kwitn'!cych
·sztuki, Artyści tworzyli Boginie, na wzór
naydoftoynieyszych kobiet, a to bardziey
~a ich kształtność, iak na ich bacz~c obyczaie
. (• 1 ).· (a.) Gimnazya były dla I
,
fiów .szkołami piękności: tam bowiem młod.ziez naga ćwiczyła się w zapasach w iw

ArtJ-
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1gr~yfkach; tam Artyśc~ piękha mraZali llaturę i..1ey
, naydoftoymeysze
.
- rozwinie~
'
cia ~ę, a · codzienny -widok ·i pawylq1ieni~,
~zyniło przytomnemi ich myśli, formy pię„

yc

ltności.

W Sparcie nietylko mezczvzni >ale
:nawet, młode dziewice prawie -nagi~, w za.;. ·
Pasie się ćw~czyły (2);

„

Piękność do wszyftkich wieków naleźy,
ale .ma ia
· k pory ~o k u, roz.ne
·~
. ftopnie.
swo1e
Z Wiek
' przecięz
. ' u 1u b.iemem
.
. • s..zem
towarzyszy
0 na młodości, którey wyobrazić nadobne
formy, ieft szczytem sztuki. Artyści znay'duii!
snadniey w młodości, ni.Z w innych- wieku.
}lorach przyczynę piękności,polegai~c:;i. w iedności, w rozmaitości i harm?nii. Formy na_

clobney

~u w.ód

I

n!!odości, podobn~mi SIJ do spoczynmodkich, które """pewney

odległa~

.

iak zwie1\ci'adło ~daia sie równe~i
l>rzecięz zawsze w poruszeniu, ' tOC2.\j- lekkie .
\valy. Jako dla wielkiey iedności form mło„
· <locianych,
- . . _' uko1ic2enia ·ich nieznacznie ie11 ci-

t;

\.

,....

,

____

(:a)

Ąrijlop~an~

Pi/.c. v. 761r Jdem Lysift; / „,
Pollu.c. Onom. Z. ~· ię~. · IQ~. Eurip.
AndrQma~. v, ~9S·
·
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dne w di:ugich n1knę-ć zdaię. sję, i ze punkt
wysokoś~i, iako linii a, która go określa ,
„

{

'

I

nie rnoze bydź zawsze dokładnie oznaczonym, ztad pochodzi, iz rys rnłodocianeg()
c
'
ciała, w którem ·wszyftkie części znaydowac
się musz;.h .a nie zupełnie się wydawać, ieft
cięzszym do wyrobienia ,' iak pofi:a6 czło
wieka w mocy' wieku, lub ftarca; w iedney
albowiem iak w drugiey z tych o~atnich
form, nat~ra albo ukończył-~ rozwinięcie si~
dzieła swoiego, albo zaczęła niszczyć iegCJ
bud~we. Dlatego w. tych dwóch ftopniach
wieku,~ · p~ł~czenie części więcey uderza
oczy, k~edy w figurach młodości wykształ
cenie ich, między wzroftem a ukończeniem
niepewne~ zoCtaie. Jakoz - ciałach mocno mufkułami oznaczonych·, 11ie ieft to
znaczny)ll hłędem wyiść z oh.wodll, i zbyt
mocy częściom padać, kiedy w pofi:a.ci młodo
cianey, (gdzie iak mówi~, lada cie1'1 eiałeIJI
się ftaie) nay~nieysze z~oczenie $Zkodzi ,
hanponii i c~łkowit~ści. Ta uwaga sproftowaćby powinna zdanie tych, których wiV.
cey '. uderia. sztuką w,qgu,rach, gdzie mulkułf

w

'

.,
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i koś n,i s:-r m ocno oznaczonemi, iak w mło_.
, ·dości, gdzie wszyftkie c~ęści s~ ' wydane
z przyrodzon-t im pł;y:hnoŚci<}. Rzn~ęte ka.lttienie i wycilki, dofrarczai'ę. nam dowodó\v
tey prawdy. Jeft 1 rzecz~ pewn~, ze Artyści
dzisieyśi :zdoływaią. przeobrazić dplltonaley '
głowy ftarców , niż nadohney młodziezy.
VVreszcie 'pomuieć należy, że tu tylko ieft
lttowa ,o ucz uciu i ukształceniu pfękności w
Ścislem iey znaczeniu, nie zaś 'o umieiętnt:>Ści
tysnuku, który więc ej górować w figurach
tnoo.nych, iak w d elikatnych może. Laokoón
ieft: bez w~ tpienia uczeńszem iak Apollo
dziełem; Agesander, który tę cudn~ utworzył figu,rę , zh oze _ głębiey _sztukę swoię posiadał niz 's nycerz Apollina 1 iecz ten oftatni mógł nawzaiem bydź obdarzonym czul- '
s:i~; a moze i wyniośleysz ;J d,nszij- ; h o Apollo nosi cechę szczytności, jaka w !Jaokoo'"':
nie mieysca mieć nie mogła. W reszcie
któzby- ~mi~ł . zaprzeczyć, że i eden i~k drugi
z tych Mistrzów nie był w fiani e ob'a te. cu~

da utworzyć?

..,

Tom II.

J I

I

'
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I
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N a tura ma swoie zboczenia, ńie ieft bez
nich naydoftoyrtieysze ciało; s~ częfto cz~r
ści które znaleźć tnożna doikonalszemi. w po'
ślednieyszych., Zaradzai:;i.c temu biegły Ar,
I
ty.(ia., szczepi iak ogrodnik na drzewie,
które staruie lel(szego gatunku gałę~ie ,
-(1-lbo .iak pszczółka miód swóy z rozlicz!1p;ll
~~czy kwiatów. Tym szli torem. Artyści GreC'
cy: nieograniczaię.a, się w iednotli wey lpię'
kności; zewsz<td r~rzucone gromadzili. ieJ
czę~ci (1), iak nam to iasno rozmowaSokra'
tesa z sławnym malarzem. Parazyuszem <:fo"

'

I

.

1

wodzi (2).
, . Takowy wybór nadobnych cz*:ki, i fto'
suhek ich harmon:iczny zrodził pięk.ndśĆ
pomys1ow~, która widocznie metafizyczną.
, nie iefr. Tu nam uwafać należy, ii ona nie
ma mieysca w o~łosobnion/dl częściach ·ci.t'
ła ludzkiego, i ..że ,i!J. tylko w caH- owitycli
p~,fu1ciach uważać ·mozna; l;o co do szcze~
gólów wyzn:H~ winniśmy,, ze się w nn,tnl·ze
znay<lui:;i. ich wzory naywyzszey piękności·
'
.

I'

(1) Aris;. Po.lib. L. 3. c. 7. p. 77.
( 2) 1 Xenopho11:

..

Apomn• .b.

ą. ~. I
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h6rych tylko sz.tuka ieft na•Hadowniczkac.f
1

I

a,e co się· tycze skJa<lu całkowitości, prze„
''
, chodzi ona .nature.
<
Baczność Artyftów Greckich w WJhorze
Pięt: ych części ciała, nie ograniczała s~ę
W i11łodości dwóch płci; rozc.i.agała sie do
c
I
Eunuk<sw, na których sprosny obyczay uay- ~
kształtD;ieyszych fkazywał młodzian. Jch pię- '
~n ość pomięszana, zbliżała męzJ~~ do kształtu ~obiecey, dla delikat11ości członków, i
ich okn.i.głości. Zjawili się oni naprzólj.
w naro<lach Azyatyckich, ku wftrzym~niu
podług wynizów Petrona, prędkiego biegu
111lodo~ci. U Greków Azyi mnieyszey, byli
'Jni poświęconemi w ~phezie słuzbie Cybeli
L

•

'I

..
,

i Diany (3). W czasach zbytku 1 i .Ziepsucia

1'.zymu, .~zukano spóżnić rnęzk<J. doyrzalośó 1
przez rózne inne ' sposoby (4). (b). Sztuka
z swoiey ftrony ftarała się pr~yftosowaó pir.kności i własności dwóch płci , w figurach
liermaphro~itów , które 1 l.ak ie "''idzimy

-

. .
/'I

(3) Strabon. ·L. 14. P· 64 ! •
(4) Plinius l. 23. c. 97·
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dawnych Artyftó~·, s~
płodami pomysło1,1\· emi. W szyftkie .figury tego rodzaiu rnaię. pierś pa:i;iieńfk:t, Sl! iednak
płci męzkiey; twarz ii;:h i reszta ciała do
zeńfkiey zbliża się. Czas nam .kilka fiatu<'>w
Hermaphrollitów zachował, z, których nar
pięknieysza w Villi Borghesi znaydowała si~·
,
I
Niektóre pos~gi kapłanów Cy beli dowodzit'
:Ze dawni artyści oznaczali kibić Eunuków bio'"
dr,ami kobiecemi , nic więc nie iefi mniey
ugruntowanem, iak. mniemanie sławnego Ber'"
ńiniego ( 1 ), który baie7mym bydź s~dził ów
wybó'r Zeuxisa, co mai~c maJować Junonę
dla Krotoniat,ów, wezwał pięć nay;sławniey-
szych miafta tego piękności, by ~u za wzór
· służyły, i by od kazdey przei:~ł dla swoie1
lunony, 'naydoftoynieysze części ich c frh
Przekonanym zdawał się Bernini, iz czło'
nek słuzyć nie może innemu ciału, iak wlw
snemu, i dla t~go też ten sławny skazicie!
Snycerftwa·, był nieszczęśliwym w ich do;
borze, c110ć w wykonaniu l)iegłym. ' Leci
obala '_to mylne mniemanie , 1pierwszy rżut
wyobrażone przez,
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rzecz~ nie mhwię trudn~l, ale niepodobn~,

znaleźć tak dofkonał<J. .łigurę w rodzie ludz...
I
k:lln' iżby mu za wzór służyć mogła.
Po wyhorze I)iękno.Ści oddzielnych ciał
ludzkich, i' uczonym ich fl~h\dzie, sztuka chcę.ć
u.tworzyć nowe piękności pomysłowe, przybrała .ie o<l nayszlachetnieyszych zwierz~t, i
:Przedsięwzięła zm ocuić i przyozdobić cie- ·
które ludzkie ·.figury, ich charakterehl. . Ta '

, ~

.. "

uwaga, która się z~razu nierozsę.dnit zdawać
rnoze, ~derzy pev,nie kazdego pilnego sztu·
kl. badacza, i tę mu prawdę w gtowach
J<?wis~a i Herkulesa ia:~nie d.o wiedzie. Bylebyśmy uważali ukształcenie króla Bogów,

doftrzeZ..emy w

głowach

iego lwi<J. króla zwię-

nietylk.o w oczach okr~głych>
w wzniosłem i powaznem czole, vi nozdrzach ,
iego ruchawych i pełnych, ale ies~ze w kę~
dzierzy, ,która spadai~c z wierzchołka gło~'Y>
zwraca się około czoła i z okr<Jgła dziełi, co
11ie ięft charakterem włosów człowieka, lecz
hviey grzywy. Głowa i kark Herkulesa przypomind nam poftać nieuśntierzonego byka;
:By w nim okazać moc i potęgę, wyisz§ nad " ·, ~ /

.r~t po.(i:ać:

.,,
7

....
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11.\dzk~, dano głowie iego i szyi pofiać by-

''

cz~.

części

,s t inaczey urztdzonemi n
kark
człowieka, który ma głowec wieksz:t
(, '
(;
szcziipleyszy. \tVłosy także naieżone i krot•
kie, co ok.rywai:,:i. czoło Herkulesa, zdai~ się
wyobrazeniem alegoryczn pn krętey i krót-,
· 'kiey sierci czµła byczego.
Z tego przyhortl. form naypięknieyszych
wraz wcielonych, zrodziła się, :lakoby no 1ve
pokolenie~ Jftota szlachetnieysza, krórey pomysł, o;vvoc rozwagi tego co ieft piękn~m,
wieczn~ wyftawiał młodość. Dusza Jeftelhv
myśl~cych ma fkło'nność wrodzon~ do uwol·
nienia 'się z więzów materyi, i do wzbicia
1 się w !sferę pf>iętności n~ywyższych pomysłów. Prawchiwem iey upodobaniem iefi:
twór powzi~ciów nowych i smakownych.
1
'Vielcy Artyści Greccy, którzy się mi 6i
:'n.o gli za twórców, chociaz mniey dla po'"
iętn9,~ci iak ·~la czucia pracowali, ftarali się
zwyci~~żyć twardość 'materyalu, i gdybJ
można było wrazić mu życie. Od pocza~
c.
I
k''
t ow sztuki, to szlachetne usiłowanie. Artr
ftów ddo mieysce ~ayce Pigmaliona i po„
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' s~gu iego. Jch ręce pr7:c'tnyślne nadały byt
przedmiotom czli Religiyney, które by wzbu- "'
· dzał'y uszanowanie, powinny były hydź 'u- '
~Vafane iak wiz~runki W,})ższycl~ przyrodzeń. _
Pierw!ii załoiyciel~ Religii 1 którzy Poetam~
byli, doftarczvli wysokich pomysłów ku wyohra7.<'niu tych b$fkich,poiętności; te po!Dysły
ftały siflkrzydłami imaginacyi, do wzniesienia
iey <lz,ieł nad ni~ sam~ i nad sforę zmysłów.
.c Bóftw·a widzialne,'
Poiętność bdzka, tw
:rnogłaż wyobrnzić sobie co godnieyszego, ·
co bardziey pocirnaiącego, iak ftan wieczney
młodości, iak wiosi.~ niezmiennego iycia,
którego sanło wspomnienie· nayprzyiemniey-'
sze wzbudza w nas ucz;icie "'" podeszleyszym
wieku? Ten obra~ lJył fiosównym do wyobrażenia nieznijenności Bofkicgo iefteftwa:
nadobna poftać młodego, i ·Ś,vietnego piękno
foi<t Bóftwa, wzniecała m:i1o&ć i tkliwość,
iedyne uczucia, które wprawić mog~ dnszę
\v. słodki'e zachwycenie. Czyliz nie wtem
zach wyceni u zmysłów, polega ta szczęśli' · -Wość, która byłą. poswkiwaniJ. od wszyftkich,
· ile czy dobrze zrozumianycf1 Religii?
I•
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Między Bóftwami płci żeńfkiey, przypisy]
·1

I

..

•

wano Dianie i Paliadzie wieczne panieiltivyo.
Jnne Boginie odzyilciwać go mogły; ui.kJu....Jl.o na wracała do niego , ,1le 61ę razy ] Q-p'ała
·w fontm ·rrie Kanathus. Dla tey to przyczy11y' pie1·ś hogi1J. .i. Amazonek ieft zawsze wy.obrażonit nakształ't młodych dziewic, chyba
7,e karmj~ iak ~zyda Apisa; przeci~z haykA
twierdzi 1 że mu zamia.ft piersi paley do ssana iednym kamieniu
nia podała, iak się
.
~abinetu Stosza znayduie.
G1.1ecy szukali także naśladować boO'ÓW
0
w ich iekkim chodzie, Homęr przyrównywa
prędkość ii<l~cey Junony do myśli człowieka,
co nig przebiega kraie , które zwiedził, i ćo
1DÓwi w tey chwili, byłem tutay, byłem tam.
Qhrazen1 tey prędkdci S<J. wyścigi Ata~
lan~y: \tak ona lotnie biezy po pi.afku, ze
na nim śladu nóg nie zofi:a,~·ia; tym i<J. spo...
~obem widzieć można wyobra70na na ArnetyĄcie gabinetu Stosza. . Apollin Belwederfki
zda ie s.ię nie fykać ziemi nogami, a sioftra
:iego Diana, ta ~o długo zdobiła G illery~
1WersaHk!;}, a dziś się w muzeum Pa.ryzkiem
I

I

'

•

;

r

zriayduie, godl).a ftan~ć obok braW: za wzór

'
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sztuki w szlachetnem wyobra.Zeniu piękności
płci że1'1fk.1ey, ia~~Apollo Belw: płci męŻkiey
'Wyftawia; ta mówię piękna Diana bez ża:
d.n;·go gwałtownego porusaenia hiezeć z viatr~ąii na. wyścigi zdaie się' a' raczey 0 11 nich
bydź niesion.ac . Dziwna\,. ieft rzecza że taftatua, równai1ca się prawie kształtem iallltiar~ .Apollinowi Bclw: nie dość c1 u ..!.
gło:in'} i wielqion~ dla swoiey pięknoś~i 1 1·na ieCt 1naydofioyla; ho mniemam, z
l'lieyąz'} E.gur1 płci zenfkiey' którą. nam zo•
ftawifr ft~rożytność, · ptfez te wfośnie wzglę
dy, db których Apollo Belw. za naycfoftoynieyszy 'V\'.ZÓr płci męzkiey uchodzi. Pię- ·
mniey pieS"tczona iak V\f enery
knoś.ć

iey

Medyceuszów, ma w sobie coś szlachetniey- '
szego; iedna ieft nayładni~ysz~, druga naydoftoynieyszę. z kohiet. Formy iey ciała s~
lllniey zaokr~glonemi iak zwykle niewieście,
biodra wolnieyszemi. Zda.ie się· ze biegły
Artyfta, co i~ ,utworzył, ,chciał pomysłowćm zblizeniem form kohiecych do męzkich
llcharakteryzowat Boginią. ~owów- i iey leśne
Życie; cel którego do piał ·tak &Zcześliwie,
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ie tym prze~1ysłem , il.ie t.)'11·.o nie odci~ł nic
iey piękności,, ale' i~ pomnożył i uszlac.h etnił.

Młodość

•

hóftw jed11ey iak drugiey płci,

ró.ZUe fiopnie i różne pory- woie '
.k'tóremi właściw<J. wydać nadobnojć , sztuka
usiłowała. .Młodość ich zdaie się pomysłem,
pozyczonym po części od n~1yclofi.oyniey
szey człowieka młądości' po częś ci o<l fld a- '
uków, ą n:iJlndzkiill
du ciała pi 'ęknych
powiększona wzroftem: _dla tego mówi Pła„
'·ton, ze obrazom Bogów nie dawano ich pr~„
miała

nay- ·
wdziwey proporcyi, lecz tę, któr~ za _
„
pi~knieysz<J. os~dzono ( 1 ).
Pierwszy Ikład pomysłowy męzkiey poftaci, ma różne fiopnie, i zaczyna się od
młodych Satyrow, albo Faunów, iako wyobraze11. Bóftw naynizszych. Naycelnieyszc
w tym r~dzaiu posir ni, wyfi:awiaiQ. ;1a11 olmi.i
młodoś<;:i dofkonale wykształconey. .Mło
do~ć Satyrów ról.ni się od Rycerzów boczni~ (2) pospolitę, nosem nieco płafl awy111,
i'ako tez w poftaci wyrazem' proftoty i nie~

'1Yinności, przymiloney właściwym im wdzię„
kiem. Takie był(; wyobrażenie o tyc11 Dón\\"<lch przyięte od Greków., a ze się w H.zytn:ie k ilkadziesi<J.t statuów, młodych Satyrów
lnb l•aunów, podobnych sobie znayduie ,
tnoże bydź, . iz wzorem ich bjł ów sławny •
S<c1tyr Praxitelesa umieszczony ~ AtenaC(h ·
którego ?on nayle;1szym dźiełem ~woiem
s~dzlł (3). Po tym zawołanym Snycerzu ,
Wsfowili się nad innych w tym rodzaiu figur,
"r
l>ratynas, Aris~as i nieiakiEschyles (4). Cwsem dawali dawni Satyrom twarz śmieiaca
'
się i brodawki, na-kształt kozich, wisz{!-Ce na.
W ViJli Albanich znay<lowała
ś.zczekach.
(,

się iedua z naypięknieyszych glów tego rodzaiu, a wraz ieden .z naypięknieyszych
si.t,u ki fiarozytney pomników. Sławr.1.y Faun
Śpi~cy w pałacu Barherinich, nie ieft pomysłowym , lecz obrazem wiernym n~tnry sobie samey zofiav.;iom~y; prawda ieft ięgo za~
let<J. i wdziękiem, i ona go w pierwszym rzę„

-

(3) Paus.' L.
(4) Pmu. L.

I . p.' 46.
2. P· 141.

'
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(1) ~op~ist. p. 103. l. ':1.6. (2.) profil.
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<lzie dzieł znakorrtitych umieszcza; uwaga
która się zarównie do Rotatora Florenckiego
do Gladiatora umi~rai<J,-cegu, a nawet do
Gro1ia (1), znanego pod imieniem Aria i
Petus rozci~ga, przy właściwych kazdemu
z tych sławnych pos~gów różnicach
Starzy Satyrowie Silenami zwani, a miano·
wicie Silen karmiciel Bachusa, w poważnych
fkładach nie ma,i~'.~miei~cey się fizyognomii .
' s~ to piękne ciała w całe~ dąyrzałości wie·
ku, takie, iakie nam wyftawia w Villi, Borgezych ' statua Silena ,piafiui:.i-cego Bachusa,
podobna do dwóch drugich co .się w pałacll
Ruspolich znaydui~" W niektórych .figurach
twarz Silena wesołość oznacza, w innych
ten nauczyciel Bachusa, pod P,ofiaci r~ filo;
zofa widzieć się daie, z , powaZtl<J. brodę.,
która 1mu na piersi spada. Tak częfto wy'
obrażonego Silena znaydui~my na ui~ko;
rwźbach, fałszywie pod nazwifkiem godó~
Trimalcyona znanych. Przypłsniemy takO'w•}
poftać Silena iedynie 1kłado.m poważnym ,
I
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dla zapobiezenia zarzutowi, któryby nam
llczynić mozna, ze względu nieraz wyobraZonego od 'daw~ych Silena, niezmierney ofy.siec na o~le.
łości i chwiei:tcego
c
-Naczelnikiem bóftw rzedu niższego ieft
Pan, od Pindara naydoiko~alszym z Bogów
nazywany (2). Długo nie miano zapewni9:nego wizerunku iego, który naloniec odkryto na pi~knych medalach króla Antygona.; iefr to głowa uwieńczona bluszczem, po·
Vl'azua oznaczona twarza. broda gefia. lecz
w !kładaie 'f~oim do koziey podobn~; :zna„
leziono ;vkrótce potem w Kapitolińfkim Gabi~
necie inni! gi:owę hóftwa tego mało znan~
choć ftarcrwnie w.ypracowim~. Nosi ona koń„
czatych uszów ~echę, lecz ma brodę mniey
:nalezon~, podobni} do tey, iaką. zwykle fi-.
lozoforn Grecy dawali.
' Naywyzsza pi~ność pomysłowa młodo
ści mę~kiey ; znayduie się w :figurach Apollina. Bóg ten lą.czy moc właściwą. rozwinięciu
się wieku, do kształtnoąci form nadobney
C T

C

'

( l) Grouppe.

XV.
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(2) .Ap. Ari~~· Orat. Bacch.
I
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młodości.

Formy 'te S<J. wielkiemi .w ~wey
iedności, i przyfioią. młodzie11cowi przezna„
czonemu do wykonania tylu dzieł szlache·tnych ;· v:szakZe dalekiemi od pofiaci pieszczonego kdchanka W en ery, które~o ta
:Bogini iak mówi poeta Jbicus , wychowała.
na łożu z róf usł11,nem! Młodość Apollina
c~erfi:wem iaśnieie zdrowiem' a oznak.a mocy widzieć. się daie . iak iutrzenka dnia pię, • ·. ·knego. Mówimy to o wzoro,vych iego .irośiJgach, bo nie wszvHkie nosz'J cechę te'f
. szczytney piękności. ( c.)
·
Bard.ziej męzka w .M erkuryuszu a mianowicie w Marsie mlodość iak w Apollinie,
ieft podziałem i innych Bogów doyrznlszego wieku; ąle do nich fiopniami przecho.!.
dzi. Szczególnieyszy dowcip cechuie fizognomi!J- Met·kuryusza, który nosi włosy krótkie i trefione.
Mars zwykle wv.ohrażonym zn~yduie się
:iak młody Hycerz bez 1'rody. Dwie naypię- knieysze figury Marsa s~: ·pos,)g iego sie'
dz~cy w Vmi Ludowizych, i małe wyobra.„
·żenie tego l o~a na iedney z podftaw dwód.1 ·
pięknych kandelabrów, które si~ dawnief

Roznzu.Ł
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.znaydowały

w pałacu Barberynich. Te dwie
fignry wyftawiai~ .nam Marsa VJf młodocia~
nyni wieku, i w franie spoczynku; takim go
takz e na ~edalach i na kamieniach rznię.,
tych widz:my:
1
Herkules r6wniez 1się wyobrażonym ·
\•..'hviecie lat znayduie. Dostoynośc iego
ieft podobnl} do tey, iakiey wyci~gała Gli~era w kochankach swoich' ( 1) ,;, wyraz mocy
ni,e upośledza w niey piękności; takim go
/
.'Widzieć ~ożna na krwawnik.u Gab'inetu StoSza Lec.z 'nayczęściey czoło iego wyniosłe
'Wytrwałości nosi cechę'," kości po nad ocza·
mi zaoknrnlai'! się, iakby nabuz~iałe, ozna.:.
ki które wfkazuia moc i gotowość do prac
c
:przys.złego Rycerza.
.
\
Drugi rodzay młodości pornysłowey
przybraney od Eunuków iaśnieie w Bachusie, kiedy się w nim rysy pomieszane płcj. ti
lll.ęzkiey z żerifkiJ zp.ayduilJ·
Takim widzi- ,
ll;ly Boga tego w różnych wieku .porach, az
do d ofkonałeg~ 1·ozwinięcia się ciała iego.
1

1

( 1) Athen. Deip. L.
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N aypięl~nieysze figury Bachusa, maią. człąnki
delikatne i zaokr<J-glone, biodra' mi<,:sifte, i
wy11:iosłe iak kobiece. Bachus bowiem, podług
bayki, był. iak Dziewica wychowanym ( 1 )•
Formy członków iego sę. tak subtelne, i talt
płynne, że się powiewnemi zdai~, kolana.
zaś iak u młodyćh chłopców lub Eunuków
bez zadnego w!kazania kości 'i mulkułÓW
Poftać tego Boga ieft ohrazem m4odego czło
wieka, który wchodz<J.C w wiosnę zyci_a i
doyrzał~ści , czuie . pierwsze )10dzce rolko...
szy. Rysy iego s~ pełne s!odyczy, lecz we"'
s0ł~ść duszy nie rozpływ a się zbyt wido ...
cznie po twarzy , lecz iak.b~ przez lekki!
mgłę, przebiia~ Co się tycze słodkiey we"'
solości , Ar•yści dawni .fi:arali się szcze„
, gólniey oznaczyć niit wszyftkie twarze Ba"'
chusa: te nawet co go iak Rycerza i zdohY"
wcę Jndyi wyob1:afai~; dla tego 'też dawni
nigdy go nie- towarzyśzyli z Ma1sem, bo iak
mówi Euripide$ (2), Mars iefi: ·ni eprz~ iacie"'
Iem Muz, i wesołych godów Bachusa. Nie~
I

• 1,

{ 1) Appollod. Bibl. L. 3. P.· 8 5..
( 2) Phoen;m. '1.1. 79~.
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kie({y Appolłon ieft do niego podobnym,
iak się . widzi na pos~gu Boga tego w Kapitolium, gdzie iak gdyby z niechcenia oparty o drzewo, ma Łabędzia u nóg. Naypię
knieysze wszakże popiersie Ba:chu.sa, w tymZe zbiorze znayduie ,się, ' zbyt długo mylnie za Ariadny miane i pod tem imieniem
l'lr całym ~wiecie znane. Jefttow rzeczy głowa ,
l3acJmsowa , wzfr nieporównany dofioyney
iego mlodości.
Bachus był równie w wieku do.vrzałym, ia'K
\'v młodoś~i czczonym; długa tylko broda
tę różnicę stanowi' wreszcie fizyognomia iego ,z delikatnych rys.ów złożona, i przyłe
nmem poci~gai~ca weyrzeni~m' zachowuie
'"yraz wesołości zdobią.cy m~odość iego;
:Bachus zapµŚciwszy brodę podc:zas wypra\'vy ~woiey do Jndyi, powinienby bydź iakCJ
' iwycjęzca, pod t~ formlJ- wyobrażony. Pofta6
ta, podała nieraz zręczność dawnym .A'.rty-.
ftom, poł~ozenioa pomysłpwego doyhałego
i lnłodocianego wieku, i okazania rzadkiey .
2tęczności w wyrabianiu brody .i włosow;
Głowy ,Bachusa zwyci~zcy Jndyi, mianow.i-.
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cie na medalach srebrnych, wyspy Naxos,
sac bluszcze~ uwiel1czone. Jch odwrot wr
obraza Silena z czarą. w ręku; .figury zaś
całkowite iego, w tymże charakterze, zazwyczay s~ okrytemi az do ·nóg fałdowaniem i
i znaydui~ się na rozlicznych pomnikach:
widzieć się one pamięd~y innemi dai~ na
dwóch pięknych w.a zach marmurowych, z
których mnieysza była w pałacu Farnezych,
a naypięknieysia w gabinecie Herkulanfkim,
lecz części ieszcze figury tego rodzaiu znay'
duiemy na ka~ieniach rzniętych, i Kampań- ,
Ikich wazach.

Takie s~ w poftaciach Bóftw męzkich
ftopnia..wanta, oznaczai~ce różne pory i po-

.,
'

młodości. Widać

.

.

te wieczna mło„
dość, wyryt~ w przyzwoitym ft:opniu na twarzach Bóftw doyrzałego wieku: polega ona
w lpoł~czeniu mocy męzkiey z wdziękiertl
nadobney młodości. Niewydatność żył i mu„
~ułów, które w młodocianym wieku małlJ
co się widzieć dai~, zachowuie doyrzalsze'
mu p~zor młodości' i okazuie iak ukrycie
nerwów i inufkułów rozróż11ia Herkulest11

-fiacie icq

.,

I'

.
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przymuszonego do rozwinięcia siły pote?.ne-·
'.
<
go ramienia, przeciw dziwotworom i rozbóyllikorn, i ieszcze .o ddalonego od,kressu prac·
8 Woich, od Herkulesa oczyszczonego ogniem
z ziemnych części ci.ała, i uczeftnika nie-·
Śmiertelnego szczęścia Bogów. Dlatego czło-
Wie~iem ieft Herkules Farne·z ych, ' kiedy
sławny Tors Belwederu
no.si widoczna
Bóftwa
.
.
c
Cechę.

W ukształceniu Niebi~n męzkiego wieku„
\vidać ' oczywi~tsze ieszcze , podobieńftwo,
lliż vv ukształceniu młodofoi, tak dalece, fo·
głowy tych Bogów od Jowisza az do Wulkana, nie - cięzey rozpoznać ', iak znane nam
'Wizerutiki sł~wnych ftaro~ytnofoi mężów.

Jo.wisza wyobrafano zwykle z pogodnem
Czołem; my I~ się więc ci, którzy mu wu·ok
surowy dai9-, głowy bowiem t~kowe noszq.
lnodium czyli korzec, oznakę Neptuna·, cd
~odłng Seneki był do Jowisza. podobnym,
lecz do Jowisza piorun.ui~ce·go ( r ). Modium·
także ,Serapisowi słuiyło > 1ak tego dowodzi:

~---( t) Senec.Herc.fi1T'. r. 7u .

.' <
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statua sie<lzQcaBoga,tego, przeniesiona·z Fur.zoli do Portici, ia).rn tez nizkorzeźba zachowana w pałacu Bil1rnpim w Oftii. WięG ten
wzrok srngi nie do Jowisza, lecz do brata.
iego naleiy. Cókolwiek b~dź, pogodne s·poyrzenie, ~ie ieft iedyn~ twarzy Jowisza oznakiJ·
Czoło iego i broda poznać go dai~ : włosy
wznosz~ się po nad czoło, w różne utre ...
fione tzędy, i spadaifJ. ftronan1i w ścisłych
pierścieniach.
Ten układ włosów ieft poczytanym. za tak istotny charakter Jowi$za,
że w iego synach nawet wlkazuie uderzai~
ce z oycem podobie1istwo, czego nam do. w.odz~ głowy.Kaftora j Polluxa, dwócluposą
gów kolossalnych .Kapitoli11Ikich, mianowi~
cie ta, która ieft całkowicie <lawn~. Toz sam.o o Elkulapiuszu powiedzieć można ; wło
iJ iego dość się zbliżai~ do włosów dziada.
iego Jowisza. · Dąwodzi nam tego piękna.
głowa statui Efku\apa w Villi Albanich, i nir"
/
mała liczba innych.
'.
GtowySerapisa albo Pluto,rn, rózny wca·
le kształt włosów od Jowiszowych wyftawia'
i<:J· By dodać surowości i posępności iego
wzrokowi' -spuszczono mu włosy na czoło:
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Świadczy pi~kna gło"' a

Serapisa
z bazaltu zielonego w Villi Alba~1ich, inna
z czarnego w Villi J ustjnianich, i trzecia kolossalna z marmum w Villi I:amphilich. Jowisz
l'ózni si ę od innych Bófov, które z nim ma~
i~ nieiakie podobie1'tstwo, utrefieniem głowy,
<tlbo włosami ' 'które mu spadai~ wzdht~
fkroni, i całkiem zakrywa.i~ uszy, albo przez
samę ich długość, kiedy nie trefione w pier•
Scienie, rzuconemi sa
._e tylko, iak wyzey rze·
kłem, nakształt lwiey kędzierzy; zdaie •i!: ,
iż rnchawość .g rzywy króla zwierz\lt , i bły
fkawice p~wiek iego, gdy icft gniewem za•
palony, miał przed oczyma Poeta 'w sławnym
-obrazie Jowisza, który wstrz~sa Olimp iedy11.ie kędzierzy, a nawet powiek ruchem. 1
Poftaó N~ptuna w iedyny~n po~~gu Boga
tego, co się w Villi Medicis zńaydował, wię
Cey sie iak zwykle, od Jowisza ró .:ni. Ma
0 n 'hr~dę kędzierzaw:;i., a vyznosz:;ice się nad
Czołem włosy iego, iadnego z Jowiszowelhi ~ie w!Iła'Yui:;i. podobieńftwa. Co się
tycze ukształcenia Bogów morfkich nizszego
~·zędu, wcale od Neptuna r6znego nigdzie
się ono :wyraźniey nie wydaie, iak na dwóch
1
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~łowach kol~ssalnych w Villi Albanicli.

Źa.

brwi im fkrzela służ1t, a jnne przechodz~c
' przez nos ~ lice., otaczai~ brodę. Tego
_k~ztałtu widzimy Tritonów na rMnyoh ur;nac):i pogrzebowych, mianowicie na iedney
yv gabine<;;· e Kapitol i'1ikim.
V/znosili srę da~ni ftopniami od ludzkiey
I
pZ ' do Bofkiey piękności; z czasem ta ofta- ,
1p1ia naywyiszym ftała się iey szczeblem, i
.s zczytem', ze tak rzekę dofioynościi w wyohrażeniu Rycerzów, to ieft ludzi, którym
,,
•
.
,, przyp1sywa
'•
go d nosc
a naywyz.r,z<J.
.fttarozytnosc
cz~ owieka, posunęH się oni aż do granic
Bófiwa, u który~h się zatrzymali, by nie za~
trzeć delikatney cechy rozrózniai<Jcey te
dwje natnry. ' Dodaymy wyraz rozkoszy o~zom Batthusa 'na. n.edalach Cyreiikich, a
d,odaymy
przekształcimy go w Bachusa ;
~ys hofk iey wielko~ci, a przei~orzymy go
w Appollina. Od.eviniymy Minosowi na medalach Gn ossyt'.fkic,h, to wyniosłe weyrzenię,
które odkrywa csohę królewil~ą., a podoJ:mym on ftauie się do Jowisza, pełnego ła
j.k,a)VoŚCi i dobrnci. Artyści nadawali
f:~f?;P!n swohn heroiczne formy, wznosz~C
ł

„
I·

Rr
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pewn~ •części przez znacznieysze ich, ·iak

naturze wydanie. Ożywiali mnlkuły nad~
zwyczaynem Ilobsze...r1ie111. · W czr,nach gwał
.t ownych natężali wszyLlkie sprężyny natury ,
by tym sposobem iaknaywiększ~ wprowad.zili
t6iność, prz)rmiot, k.tó rem Miron przeszedł
Wszyftkich poprzedników swoich. Dofirzedz
'tego· łatwo w mniemanym Gladiatorze BoTghezi~h, dziele Agaziasza ~ Ephezu. Widać
twarzy tey .figury' szukano pewne nadaó
podobienstwo, mulkuly boków mai~ więcey
'Wydatności, ruchu i spr.ężyfiości, iak w naturze. . Mamy tego 6ardziey ieszcze uderzaiitcy
przykład w muikurach Laokoona , w którym, ludzk~ naturę do naywyższego ft:~pńia .
'Wznióił pomysł, k.iegdy go porównywamy,
Co do tychże samych części ciała, do fi4ur
U.bóstwionych lub Bofkich Herkulesa, . albo
· Ąpollina. Belwederfkiego. W Laokoonie po.
.
.
i '
:ru~ienie mufkuł6w ieH pozaprawdę posumęten1, •ile tylko ~ego pozwalała przyzwoitoś~,
zbytniego od praw<ly nie cierpię.ca oddalel'l.ia się. · Nakształt hałwanów fkupion~ mu- lkuły, odpowiadai~ iedne qi.:.ugim, by wyobrctziły naywyzsze natężenie mocy-' wśród
W

ze

\
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srogiego holu, i ftałości odporu. W Torsie,
a raczey w ubófiwionym Herkulesie, teł
' .same mnilrnły mai~ poftać pomysłow~ naynadobnieysz~. Płynnie wzniesione, wyobraża"i~ przyiemne wahanie spo~oy11ego wśzród
pogody morza. W Apollinie, ;figurze łioikiey
piękności, 'mufki1ły SOJ. tak wielkiey delikat·ności, że się łat~viey czuć dotknięciu , iak
oku doftrzedz daia.
o
Mniey ieft ftopniowaną., mniey złożon:t,
piękność płci ze1'1Ikiey iak męzkiey. Czuli
to dawni Artyś'ci, dla tego też w ich dziełach nie różnia sie kobiety formami czło~
ków i wzrofte~, iecdno ftoso~nie do wieku.
'· .Widzimy, że dawni Boginiom i Bohatyrkom Z5l równie dawali członki pełne i. za.okr~glone; oznaczai~c bowiem mocniey iakie członki Bohat6r~k;. byliby wyszli .z haraktern, który płeć ich'· oznacza. Nauka
ł
piękności kobjecey, oczywi5cie łatwieysz<J
i mniey złożon<J., iak męzkiey bydź się zdaie: ~tę.cl to mniemanie , że sama natura.'
i większę płodzi i:t łatwości'}; ieżeli to ieft
prawd1t, że się więcey kobiet i·ak męzczyzn
I

r

I

I

I

.

rorlzi. Cożkolwiek o ten~ b~dź zdaie się , .
ze dawni mniey ciężkiem i mniey kształ
tne1u. o5~dzili naślado.wanie piękności kobiecych rnk męzkich, kiedy naywiększą. część
Eogin i Bohatyrek swoich okrywali · szata~1i, i na ·nich w tym rodzaiu zręczność swo1ę okazać szukali, cał:t moc i pjękność sztuki w nagich rysach 1 zachowui:;tc męzkiey
Poftaci. Mówi~c o podobie11lLwie .figur ~a
gich kobiet, nie obeyrnu._iiJ. tym wyrazem
charakteru ich 1 głów, ' którym się nietylko
Boginie, µle i bohat~rki rózni~ iedne od
drugid1; Dawni Artyści ft~rali się poł:tczy6
w naywyzszym ftopniu z tym cha-

piękność

rakterem właści'wym

fizognomii

każdego

]36fi:wa ' a . nie przeftaię.c na rem' '.usiłowali
Oznaczać rysami ceclmię.cemi ~ nawet larwy
~iewieŚcie.
Międ~y

kobietami, Venus iako Bogini
Piękności, słusznie pierwsze trzyma,mieysce.
Ona iedna z W dziękami 1 i z Boginiami różnych .
Pór roku czyli z Godzinami, widzieć się dabez odzie.Zy. Tak wyobrażonac cze'\\tala
<
,
8Ciey i~ znayduiemy, niz :inne Boginie, a t<J
,:w rp~nych wiekµ iey porach. Naydofto ,,..

'"

\
'I

J

,,\
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?ieyszym z iey posi[gów, iefi sławna :YVenera.
Medyceuszów. W chodzi ona' w ten wiek,
'
co się iak ranna róża w całey swoiey pfę
.
kno5ci rozwiia. · Skromna ieft . iey, acz naga
I' c
• '
poftawa 1 a ieżeli dofkonała piękno~Ć wzbudza z~dze, ona ich podzegać nie ftara ~się:
zgoła w tym. Ćudnym pos~gu widać , ze Ar-

'

I .

I I

„'
y

-ty.fta chciał dać wzót: kobiecey piękności,
nię szukai<;}c inqego do rozkószy. hodica.
':fak:;i. takze ieft pofi:awa Wenery Kapitolińlkiey, fepiey zachowaney iak inne pos<J.gi
tey Bogini, gdyz iey tylko biak kilku palców, lecz wyobrażoney w doyrzalszy1n wie·
ku, i wyzszego wzroftu iak Wenera Medy~e
'u szów' która acz ~adobna' rówhaĆ się nie
może. V~nus NiebieLka, to ieft Córka JowisŻa i Ha~1onii, różna od pierwszey, z Diony zrodzoney, oznaczon:;i. bywa wyniosłym
Diadematem, który na.kształt Junony nosi na
głowie; stróy, co równie służy Wenerze
~wycięzkiey. Naypięk11ięyszy tego rodza~u
P?s~g, zdobi pałac w Caśerti. Jedna iak druga Wenera,zvvykle iaśniei~ oczyma, pełnemi
i slodyczy i ikromney miłości, 'dalekiey od
tych rysów Śmiałey rozwi~złości , którenU
I
I

,
,'

• 1_
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niel\..t6rzy !z dzisiey.s~ych ' snycerzów oznaczyli W enery · swoi~; l)o miłość "'v oczach
ftar.oiyt11ych 1 1 rtyftów, i filozofów nayrozsa"!
~11i ~ y..,7 eh, 'ucho~lziła._ za _towarzy~zk.ę m~d1:~• ści (1). Nie za.wsze. Wenera naga u dawnych
b_, l, , wiemy ie Venus Praxitelesa" w Gni. <lzie) mipła ,szatf, (~); doftoyna ws,z akze flatua f~łdowana dy Bogini, przeszła z pałacu
Spadów do Anglii, i tak ona ieft wyobraz<!l11~ na nizkorzrźbie dwóch pięknych Kan-

delabrów, ·co się niegdyś w pałacu Barberynich znaydowały
Oprócz wyniosłego Diadem atu, Junoh~
p9znać dai~ wielkie' iey _oczy, i do r~zka2:Ów ufta nawykłe; rysy co tak oznac~~~- t~ '
:Bogini~, że i~ na szczętach i ułamkaćh ft:atożytnych kamieni poznać łatwo. Naypię
knieysza iey głowa widkości kolossalney,
znayduie się w Villi Ludowizych; ieft tam
t~kże mnieysza na drugie po tey ,zasługui"J.
ca mieysce; lecz naydofioyniey~za statua.
J ~nony, zdobi pałac Barberinich.

-----------Eurip. Medea; v. 843.
(i)
(2)

' l.

Pliniµs L. 56. c. 5. §. 5,

I'

I

'

\
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Poważn~ ieft: zawsze poftać Pallady i

'

Dyany. Obie uzbroione

groźnemi

pociikami,
zwi~zane po nad głową. nosz~ włosy. Pallas
, podług v•yobr:JŻenia, któr~ nam o niey Sta, cyusz;( r) daie, iefi mianowicie wizerunkiem,
dziewiczey &romno~ci ; n.ie podlegh si:a bo-

1'.

ściom płci
~

,-

swoiey,

zwycięzyła miłość.

Bo~

gini ta, ma oczy mniey wypukłe i mniey
otwarte, iak Junona. Nie wznosi głowy
'Spuszczony ma wzr?k, iak osoba pogr'}ŻOna
,„v- słodkiem rozmyślaniu. Przeciwnę. ieft po.fi:ać głów Romy, czyli Rzymu. Jako wJadczyna tylu Paiifhv, oznacza w poftawie swo-

,

iey zalufanie potęgi, kiedy z reszt<t dosyć do
Pallady podobna, iak ona chełmem okryta,
łatwo by za ni~ bez tey róinicy, wzięt~ bydź

1

xnogla. Sama nawet Pallas na medalach Greckich miafta Lukai1&iego Vellei, zmieni9
pofrawy: bo ma oczy wielkie, wzroft WJ-'
niosły; włosy zwykle nizko w tyle głowy
zwi~zane , zchodz~ ftopniami w długie pierścienie, po za wftęgę co ie łitczy.

(J.) Stat. Theb, L. 2 ,
''

,,,

"·
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Dianie bardziey iak innym wyższym Bo-

gtni,om, słuzy poft:ać dziewicza. Przyozdobiońa Wszyftkierni wdziękami płci swoi~y, zdaie
~ię nie wiedzieć ze ieft piękn7-, lecz oczy
ley nie s~ iak. Palfo~y spuszczoi;iemi. Spoglą.
dai~ one wesMo na łowy, ulubiony przed' i
' , wy. . ta nayczęsciey
. , za b aw. Bogun
llliot .iey
·
łnegu,
~
'
obrazana
rzuca profto i
w pe.nrm
~~
d;:ileko na przód .wzrokie1~. VVłosy
~e wszech lirem podniesione po nad glo'wę,
1 Węzłem na szyi z tyłu zwi~zane dziewiczym
Czoło nie ieft opasane diade-·
~posobem.
blatem, a głowa nie · nosi ' żadney z tych
ozdob , które iey przypisały czasy dzisieysze. . Kil,ić ie ft lekk.~, i smagleysq iak J u-

'

•'

.
I

'

\

I

llony i Pallady. ·Nayczęściey zakasana, szata Di~ny do kolan tylko spada: lecz znayduie się choć rzadko, długiem fałdowaniem
okryta, i iefi iedn<J- z Bogiń, u których nie- .
.
.
kiedy widać pierś praw~ ·odkryt~.
Nigdzie Cerery nadobniey wydaney ' nie ' "
znayduiemy, iak na medalu miafi:aMetapon~u w wielkiey . Grecyi; ' odwrotem którego
1ak zwykle, iefi: kłos na którym mysz siedzi.
Widać tam tę Bogini/} iak na innych iey.
'

·,

'

,

iey

I

I

4

I
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wyobrażeniach i medalach, z zasłon~ w tył
rzncon~. Oprócz kłosów z ich liścia1rti, ma
' ~łow-ę yrz~pasan~ Diadematem wynio~ ·

)unony, a przyięm ny nie"
'porz1<lek w iey ' włosach po nad . cz! lo
podniesionych panuie. Może t.;rrt sp0sobe111
oznaczyć chciano iałość , 1'-tórit w nieJ'
wzbudziło porwanie Prozerpiny, iey. córki~
Miafta wielkiey Grecy i i Sycj lii1 frarałj
aię n,<tdać naywyzsz<J. piękność medalom
swoim, i wyobrazić i~, mianowicie w g!o- _
wach Cerery, i iey córki. Dla tego tez trudno znaleźć pifknieysie medale iak niektóre '
Syrakuza1Hkie, c~ nos.zQ- z iedney · firony
głowę Prozerpiny, z drugiey zwycięz.cv w 4ro,
konnym wozie. Na innych widać Prozerpinę 1,1.wier'iczon~ długiemi i kończastemi lisłem, nakształt

'

I

,

. .

sciam1.

obrazami Bogi11, naynadszemi
Pomiedzy
<
s1l- Heby. Niektóre fiarozytnofoi ułamki, a
nawet nizkorzeźha w Villi Borghezych, na
którey _widać płac~g_CCJ Hebę, kiedy odięty
iey urz:td d0 G nnimeda przechodzi, nic iej
• nie wyftawui<l w!aśc..'iweg<?' prócz z;e n:a tyn1I

I

'

,

,

I
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rózni się od' innych Bogir1 kształ
' tern • uhioru, który iefi: zakasany ink mło
dych Ofiarników Kami.ilami zwanych, lub
chłopców tlo, ft~!u słuz<Jcych. .
Pomiędz}' niższego rzędu Boginiami'
Wdzięk~, inko tez Venus1którey S<J. towarzyszka.mi' ·całkiem w dawnieyszych czasach
'.\'yobraiano · okryte; iecz ieden nruu ' tylko
Poinnik takow,r pozoftał, to ieft tróyk~...
to\vy óltar.z w Villi Borghezycli, dzieło Etru·
!kie. Co' się tycze W dzięków nagich , te co
sir w pałaca Ruspoli znayduilJ. , iako też
0 ~tatnim

<

...,

....

)viększc w sakryftyi kościoła katedraln~go
' °' Syenni~ umieszczone, s~ na.ypięknieysze ,

~tóre znamy. Głowy ich ~ie mai<J. iadney
Ozdoby : włosy wkoło nich S<J. przywi~zaHe
na karku zwicialbo wezłem
\\':;tzkae taśma,
c
,
'"
<
Zane. Fizyognomia 'tych .Bogiń nie oznacza
a.ni wesołości ani powagi, ale wyraia słod
kie ukontentowanie i spokoyność, właściwa
"
cechę niewinności ich wieku.
Godziny, córki Themidy f _Jowisza, towarzyszki wdzięków, S<J- Boginiami róznycli poli
toku. · ~iektórzy poeci miebi1!- ie· córkami
dońca. Gł~biza ftarozytność dwie tylko zna~
• I
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godziny : liczba ich z czasem do 1trzech
pomnożon~ zoftała, rok bowiem ' podzielono na trzy pory, to ieft Wiosnę, Jesie1'1 i
Zimę. Jch imiona były Eunomia ,. Dycea i
Jiena. Tańcz~cemi ie powszechnie wyobra·
zali Artyś~i i Poeci, a na naywiększey części
pomników, w iednym one zdai~ się bydź
wieku. Stróy ich zwykle iefi: k1 ótkim iak
tanecznic, i do kolan tylko zachodzi , glowa liściami palmowemi uwic1'i.czona. Ta.kieołtarzu w Villi
rni sie• one na 3ch katowym
c
Alhani znaydui~. Gdy z czasem czwart~ porę
roku dodano, czwarta się także godzina
zjawiła, iak .si~ to na Urnie pogrzebowey
w teyze Villi widzieć daie. Tain Godziny
długi eh szatach, s~ wieku róznego, i nie
uwieiiczone li.ściami palmowemi. Wioseµn:.i
ieft oznaczona niewiunemi młodey dziewicy
' rysami, siofiry iey, ftopniami w wiek zachodza. J eźli sławna nizkorzeź.h.,a w Villi Borgh~zych' -~vyftawia nam większ~ liczbę Iigul'
tar1cuiijcych, to dla tego, że tam się znaydui~ Godziny w towarzyft.wie W dzięków.

w

;

Kaid~
#

xy;

K.aide wyższe Bóftwo oboyga płci, miało

·~Woie Nimfy, w poczet których Muzy liczyć
na.Iezy j iako Nimfy Apollina. Nayznako111itszemi były : naprzód N!tnfy błany , albo
Oready, Nimfy Drzew, albo Hamadi~yady,
llaftępn_ie Nimty i:norza; albo Nereidy i Sy
teny~

\

W19zimy l).1uzy wyobrażone· na róznych
Jlo:rnnika~h [z większ~ rozmaitości~ poftawy
i ruchu; niż inne Nimfy. Melpomena Muza
• tragiczna, wcale nie ie.lt poclobn~ do Talii,
lnuzy kom:lczney; a ie inne po.minę, Talja
l'óini się od Erato i Terpsichory , które
lJrzewodnicz;j. tartcowi. Długo iedy:ny zbiór
~gromadzonych Muż ~naydował· się -:'" 1l.zy•
lnie, naprzód "\v gallinecie królowey Kryfty....
lly-, następnie Odeschalkich, potem Kardy"'
tl;iła. Polignaka, zkę.<l nakoniec przeszydł
d.o gabinetu króla Prufkiego w Potzdamie, a
Qziś się V\' Paryzu znaY,duie. Zbiór. inny
2a dni ·naszych ,odkryty , zdqbi Waty kart-'
lkie ruuzeum. Sławna Flora Farn'ezycl1, nie ·
żdaie się bydź t~ rodu Rzymll\.iego Boginię.;
'łusznieyby i!J- za Erato 1 lub Therpsikorf
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wy&aney.
,· Patkł,
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'

natn "Katul· wyfi:awił pod
p.oftacifJ- ·iriech Bab„, -obGitJ.i{)nych wiekieitJ
~ 'P~Yn:ał'Szc~otr;t twarz!}" z p(}-Ohyłym grabi~~
'tefu , 'SU.rowy-m w..irqk.iem, drż~oemi człozl'
kaltini, wcale s1ę pt~eciwllie wy0braionewi
'l\ie ·n.a 'ied.nym dawł'rynt pomniku wi&iee
··ti-M~. Zwykle .ie '1:tlaydutemy przytomn~
~łerci Meleagra„ Sl ito piękne .dzie~oe
'Z sk~)dłam.i, lub be.z ikrzydeł u głowy, leci
zawsze właściwerui sobie oznaczone cechaJ:ll.i'
„

I

,

\

,

wszak sii"
ia(.. sza te·
kttt-ah · tan'eeż1iic Sh'Ó<ln
(,. '
t'
zrranein.1 i inne Muz pos<Jgi kolosah1ey' wiel;.
ko!ci) rn:iart-owicie ten, có się· wpabcn Farfie~
l:yt:h, pod imieniem Uranii zl.;i.ayct~ie. W1e-iU·ec kwiatów, kt6re Floru.· .Fa:rn~zych w Ie~
wey .ręce trzyma' ie~ dzisieyszym ; ta ie·
tlnak oznaka imie powszedin_ie · przyięte,
fe~u pos'!gowi nadała. Co ~ię tycze Flory
~apitoihilkiey, którćy gfowa .ieft uwie1iczO'
na. 'kwiatami,· 'ffie Ji1a -0na charakteru pię•
knos'Ci pon1ysłtr~ey' lecz ieft raczey w:i,zer~
'k.ie1t1: iakley 1iad0bney osoby, pod poftacił
i'e'd~~y z pór roku, a naypt>dobniey Wfos.Jl1

itore

,

'

\

I

~

.
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. .Furyom nawet poftac nad.ob,n.ych panien
eluzyła, niekiedy bez węz-6w, ~ę~i~y głQ;-
-wy obwinięte wę.i.ami maitcych.. Na viazię
'"gabinecie Por.cinari w Neapolu„ !'ida6
'z g~łemi tamiopami, uzbroió.ne węiami ; .i' V.
z gorei~cemi pochodniami ·ŚC.igflii'Jce Oresta.
'l'e mściwe Boginie„:z.nątduietny równie mło
de ipiękne, .na rófoych l).izkorzeżhach&.yin
fkich , . pomiel-iione przyp-0wiJ.,lai{l-cych zda~ ,

~iltt& -nio~fra, · 1:ó ręl.~ praw~ podnosi .na·
·'

.XV.
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,
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ł'aenie,

Gorgony, te niisz.ego rzędu Bogfnie, któ· nie wy· ' pl".,:ytacznm, Z.ad-en· nam
:re, ofitatme
obraia pomnik, wyi~wszy, iednę z nich
•
· •
• nayc1·a"n11eys1
kto' l· a• i'111 ,<.:·la1ę,
Metluze.
:
•
• • Poftać
Poeci; uzbraiai:tc ie -ogromnemi kłami _ dzi1

~~' wcale iefi przeciwn~ wysokiey p~ękno
~c1, któr::.i. hayka i sztuka ·pr.zypisaie Meduz.ie.
Statua Pel;'seusza w Pałacu Lan~ich, z~ aclą~
niem Winkelmana , trzyma w reku naypie•
. •
•
.
k .
n1eysz~ głow<; Meduzy; pomn~c w.szelako.
:na głowę Meduzy w pałacu , Rondaninich,
łnniemać przyd10dzi, że chyba za czasów
i€go ta oftatnia znana nie była- ·'

Głowy i~y /na kall!i;niad1~zniete~ dziwnJ1

· 1• < to Karu.co ,
· ial\.O
'- · · zn.aydm~,
· 1UlO::.iC~
łi.f'!~· tak·zę p1ę
15•

I

I

·

o S,z·.ruCE u DA w:~ncu.
czyli nizkorzeźba na drogim kami~niu w gabinecie Famezych, głowa po<lobna na krwawniku rznięta , w gabinecie Strozzich, dwa
kamienie które 'niektórzy co do pi~kności
przenosz1 nawet nad sławna Meduze tego.Z
gabinetu, co imie nosi Solo~a.
~'
.
I
Po Bo&ipiach wspomnieć nam o Boha'...
terkach należy, pod imieniem Amazonek
znanych; którym tak co do cz~Ści, iako tei
całkowitości , fiale równy ·kształt starożytni
dawali. Głowy ich nawet S<[ iakby iednego
naśladowaniem nzoru.
Fizyognomia powa:Zna iest nieco ftrapierriem lub holem zachmurzon~, bo' wszyftkie ich pos:rni wyftawuia ie rannemi w piersi. Brwi sa ostro
oznaczone, a iako ten sposób był szczególniey wlakiwyrn dawnemu stylowi sztuki,
mozna w,niofkowac;, ze Amazonka.Etezilasa,
w czasie swoim przeniesiona nad Polikleta,
i samego Phi<li~sza, ftilła sie wzotem dla
:wszyfikich następnych ArtystcSw.
,
c
K oncz~c
mow~! o 10rmach pomysłowych
płci piękney, przemilczeć nie wypada Lar\\'
kobiecych , kjedy się między niemi ~nar
duil} naywyższey piękności, a. to nawet
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w dziełach do~ć miernego wykonania; ta-

kiern. np. , iakiem ieft Tryumf BachJ.Isa wpał~cu Albanich.
Eatwo kazdemu spra:wdzić to, cośmy w ~ , .
tyrn liozdziale p~wiedzieli o wysokiey piękn osc1,
, . k tora
, gł owy Bogow
'
oznacza, a to
b<J.dź za po~nocą. medalów , bitdź rzniętych
ka .....
· · b ~cz
l' lC
· h wyc1"fk-ow,
'
·
u11en1,
nak on1ec
l·
sztychów; bo te płody sztuki, we wszyftkicl1
ii1ardui~ się kraiach, w tych nav~·et gdzie
'.tlig.dy GreGka nie doszła praca. Jowi$z na
lnedalach Filipa króla Macedo1ifkiego ,.pier. '"szych Ptolomeuszów i Pyrrusa, nie ustę
:puie w powadze mg,rmurowym pos~go'm. Gło
'va. Cerery :qa srebnych medalach miasta.
1\ir
~vietapontu w wielkiey Grecyi , a głowa Pro- '
'
Zerpiny na medalach srebrnych Syrakuzy,
1:ieporów~anym s~ wzorem piękności: MÓ~
·lla toz samo 'o znaczn~y liczbie innych me"'
d·tl'
. k o tez' rzmętyc
. . h powie
. d.z1ec
. , k anue.
: ow,, ia
111· Nie rnogli dawni Misti·zow~e spodlić, ani
znikczemnić poftaci Bóstw swoich; ich alfio'W~ern ukszta:łeenie. tak było zapewnionem i
llswięconem od starożytnych- Artyftó~, iak
gdyby 50 obwarowało prawo.Jowisz na me-I
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dalacli~Jońikich, alim bitych przez Joń!ld.ch

1'

Greków, iefi zupełnie podobnym do Jowisza
na medalach ,Sycyliyfkich. Głowy Apollina,
Merkuryusza, Bachusa, Herkulesa, cJioć ró,
Zni<!ce 'się wiekiem, podhig iednych s~· za·
wsze powzięte zasad, tak na medalach, iak. na
kamieniach rzniętych, posfrnach i ni.zkorzeź
,,
bach. Prawa sztuki, wymagały od dawnych
naypięknieyszych pofi:aci dla BoArtyftów
,
gów, a posę.gi ich wykonane przez nay"'
9)egleyszych Mistrzów, wspierały to ludt.t
I•
mniemanie ,. że były dziełem natchnienia·
'fak Parazyttsz chełpił się, ze mu się obj a-•
wiłHerkules, i zę go takim namalo,,vał, iakim
I
•
.' '
go widział. Dla tego pewnie twierdzi Quin, tylian , że 'Jowisz Phidiasza, nie mało Śię
.rrzyłozył do ~owię.kszeui,a czci dla o:rca
Bogów (1~.

I
~

~

. { r) Quintilian. Jnfi. l. u. c.

...
.

.

T

.

IO.

p. Sg~.

'.
'·

. (a,) Taką; była T'heodata, o kt.dret._ w t.t!m;.
mieysr:u Strabon wspomina. 1 Sposók my-

I·

ślenia w tyllJ. wzgl'}dzie (i4,wnydi., róznił ·
· si!; od. naszego: St;rabq~i nazywa ciałami
świft.em'i Niew'iasty, co. si~ pOś.więciły uiłudze Wenery na gó.rze Ery;r; w Sycylii,
( Strab. L. 6.. p: 272.). Pindar iednę z Od. ·
swoich temi zaczyna. sł owy; „młode dziewice, co szafuieci<J i·ozlws.z:;e, i wl:adaci•
przekonaniem„ w bogCltym Koryncie" .A.then.
Deip. L. · ~ 3, p. 573,
( b.) N aC'i.~ra.li pod.brodek i inne ezlonki. dzieci i
~qkiem karz.§ni. If,yą,cyxuowy-ał.,,,. (Qzpu$.Zczonym w słodki em winie, Plin• .i,, z.. i· c;. 9 7•
(c.) W tern. mi.eyscw z1~aydi.iią.. s.ig. w dziel~·
Wiv.kelma.na opis przesadn,y gea.i~sz.a fkrzydiatego w V,illi Borgheza-ch,. Ko.ńciy Qn si~
t.ym nadmi.crzontJt;.o un.i«sienia. wyraze'!1':
Moinabv powiedzieć, i.e szw~a spl~dzda
p
J
"
lFJ pięk1iaść, za dozwolęniem +'oę;,(/\' na
w.z;.ór pit;kn.o:ki. Anio.ldw."Qdyl.?ywrzeczy- takim byt t~ pas..ąg, Zf.Sfqp~ć.~y _mz(,.. _iriusi~l
G'/,adiai-.or ,BQrg.liezyc:li~ Mory pienvs.~c w tey
. , l;.i~liJr;r.ynia. mi~ys,c!?"I ia.~<+ tJ:f. Hcrrnaphrodita, i inne slawnieysze 'ie,r posqgi. ,
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Do karty 17 1. Satyr Praxytelesa.:

'

\

1'

"
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W dowód tego przytoczymy ciekawe ula„
rzente , którego pami~ć doclwwa_ł nam
Pauzaniasz. Praxitetes ślep() zakochąny
tv stawney Phr~nie , przyrzekł iey nay-pi~knieysz~ z dzi~ł swoich pod warunkiem,
że go _sobze ;am.a wybierze. Niepewna_ sq,(lu swego Zr(]czna Phrine, ~amawia niefYOlnika, by Panzt, kiedy 11, niey będzie
eznaymil, że poiar wszczęty w warsztacie iego, wszystkie w nim będq,ce posqgi niszczyć, zagraża. .Biada mnie nie§.Zczęśliwemu.! zawoła Praxiteles, ieśli Miłość moia i Satyr ocalonemi nie zastana.
Bq,di spokoynym, powie mu na to śmiei~c
się Phrine; thcialam tylk.o t<J .fałszywą
powieścią: przymusić cię do wfaazania mi
mego wyboru. Wzięła - posąg Miłości, i
nim przyozdobita miafio Tespis, mieysce
lfl'odzenia swego~
lierkulanumr, w warsztacie
Odkryto
Snycerza, czterech 'Faunów zupełnie do siehie podobnscli, co si~ dziś w zbiorze staroźytności Dre.zde1ifl>im znt(lyduie. Oczywiście ieden z nich za wzór 'innym sluj_ył,
ho iefl od nich lepsz,rm ; wszelako dalekitn od tey piękności, któręy musiałeJ bydi
iedno z naczelnych dzieł Praxitelesa. Nie
' sq.3 to przeo~razenia tego sławnego n' daiedno z nich z.o,
wnych iego posągu,?.

w

w,zór służqce, rt;ki Snyce:rza, u którego w
warsztacie znaleziÓne byłe, inne uczniów
iego. ·Cóżkolwiflk o tem bq,dź, wytkniemy,
tego mamy zręczność , niektórtJ
~i~dy
znakomitsze kawałki zbioru Drezde1lflieg9, który acz dwa r;azy .opisem i sztyc/ze;,.,,
ogtoszony, nie ie.Jl tal•·głośnym, iakby bydź1
powuu en, Pr._awda, ie liczba miernych,
a nawet złych posągów i f70piersiów, ktpre w nim si{} znayduiq, a ogólnie wszyfikich, naygorsza naprawa , krzywdzą, że
tak powiem' niektół·e iego wyborne kawałki, na szczególnieyszq. zastu15·uiq,ce f,iz_
cznoić; takiemi $qJ Pallada naydawnieyszego stylu, równhiqca si~ Palladżie Villi
Albanich, o którey tak czę/la 'łVinkelm'an
wspomina, a tem od niey ciekaw.sza, że
na wązkim pasie , który iey od piersi
do nóg prosto zchodzi, SCf wyobraionerni
w drobney nader mierze Herkulesa prace.
Nieszczęściem głowa, ręce, nogi sq, dzisieyszemi, i naylichszey pracy. Ciekawym j
ie/i takie Ołtarz Etru/ki, czyli dawnoGrecld tróykqtowey Jormy , na którym '
między inne/ni figurami widc,ć IIe,:kulesa
i 111erkuryusza, uuoszqcych tróynog. Pię
kne wypracowanie ·iego acz w Etrujkim
stylu, -bardziey Greckim zdaie się. Wart
wspomnienia posąg Silena z dawnq głową,
• i mało co naprawny, ieden z naylepszych•
nitlł
Uderza
który kiedy widziałem.

ttu

„

.

'

,,.
·)

w

\

'·

t•

•I I

, .
/

.

j

l

I

1

I

.

202
I

,•

/

.

-~c;s

•

i'

' I
•

..

'chu i piersiach trefi.onych; śrzodek których,
łefi ukształconym podobnie do kolastey róty. Dwie pary podobnych do siebie zupeł
nie Gladiatorów, z których dway z lflrtJcOnemi głowa.mi w Herkulanum znalezionemi ' byli. Dwa ,grona Faunów z Hermaphrodita,mi mnieysze od natury, przyiemnego nader rysu, i pracy , z których
przecięi iedno zdala drugie przechodzi. Dość znaczna lir;zba statuy faldowanych, a między innemi pierw.fZP w Liczbie gciu, w Herkulanum odkryte. Nadobria statua Eskulapiasza , od natury wię
4
ksza, co dawnfł dochowa! a gtowę, trzj
Sfinxy ]Jgiptskie , o których /Yinkelmaii
wspomina; nakoniec wyborny 7 ors zapa;
stnika , który do zabytl(ów fiaro:ytnych
pierwszego rzędLt należy, i nie dośq w mia..- rę wyborności swoie:Jr , podług mnie ie.ft
wanym; szkoda ie mu brak głowy, rtfk.
i nJg, a że.
które mu przyprawiono'
~aJ, źle odpowia·dait, wzorowćy szczytności
dziela p·r zypominai4cega naypi~kRie)·~zl
uav S~tuki ,Grec/<iey. .
I
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. Wyraz ozywia'. pięknoś6 -iak du~a Cil'l.ło; ,
hez niego wyobra:;iĆ sobie nie można pię
kności, ho iey spoczynek; ho ·iey martwośa
:nawet, s~ wyrazem. Lubo cąła poftawa ci'ała
ogół wyrazu ~ sobie zamyka, ieft przecięi
szc'.zegó.lniey przywi~zanym do twarzy, któr~Y
'
rysy naydokładniey maluifJ.
wewnętrzne poruszenia nasze; lecz wyraz zmieniai~c rysy
twarzy, a nawet pofta:Wę ciała, tY,m sa.my1n
narusza formy, z których się spokoyna pię
kność .lklada; dla teg0 też. im ta zmian~
ieft wię~sq, · tym bardziey nadw7ręza pię
kność , cała więc mo~ sztuki poleg:\ w profto~ie, to ieft przy naymoenieyszym wyrazre' w fak naylieyszey zmianie rysów sp"o- .
koyney piękności. Jawnie zatem dolko.n alość w.yrazów od ieg~ proftoty zawisła; i
od tey Jiosowności, co ·g~ z daftoynościąJom.1
1~czy i spaia. Wtedy ma-ina, powiedzieć,
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~e wyraz nie nadwerę~a pięlmpści, ale if

ożywia ·, . do9ai~c ' iey wqzięku

/

..
'

'

'

i tkliwoki.
Gwałtowne poruszęnia pospolitym . wyobrazon e s1fosobem,cechui<J- przesadnpść, s~ one
liardziey do szalonego zapędu , a nawet
wściekłości , iak do m9cn.e go i tkliwego
czucia wielkiey .i ftaMy <l~szy pod~bnemi.
; :Ma więc wyraz swoię pomyslow~ doftoyność : polega ona w stosnn~rn z pit:kno8ci1', i 'mierzy', że tak p owiem , wielkość i
p~oftotę wyrazu' wielkości~ i proftotit pię
kności. A iako pierwsza wył~cza wszyftko_
co ieft osobistem i zbytniem, w iak nayproticieyszych ograniczai QC. się rysach , , tak
druga · wzbudza: czułość, nie srogim zapę
,Jem, piękność kaź~cyn'l , lecz tym wielkim,
. tym doftoynym, tym słodkim wyraz.em, co
trafia do serca i duszy, naykrótsz~ szla che·
tney czułości drog~.
Stosowme' d,o tey ,'vazne:y u.wagi, 1w wyraza'd1, które dawni nadawali posęgom swo• im' naywięc~y. się przywięzywali do milcze'
nia i spokoyności; bo podług Płat.ona (,),

'

(1) ,Plato 1.a.p__lica. L.s.p.459.
~

„.

X:-V.

pocz}"ty~ali te~ ft:an dyszy, · .za pośtepni
między przyiemnem i :przykrem uczuciem.

:Prz~cięż ten stan spoczynku, nie mógł rnieć
rnieysca w czy.q.nych figurach 2 a Bofki_e nie
I
:tnog'}c bydź wyobraZ.Onemi, tylko pod lt;tdz' k~ 1 pofia~i~, nie podobna było zawsze L1~:uy
lnać ie w tym ispokoy,nym wysokiey p1ę
'kności. ftanie; ~tarali się' więc da ~mi nieiako wyrachować, i 1.J.adawać wyraz w miarę
piekności co. sie u nich rzetelną. ftała iego
..
'
(;.
„
c
szalit. Dla tego .te.Z piękność, iak.o nac.zellly przedmiot Artystów, t!tk górow;:tła w
fidaJzie ich figur , ze i<J. części~ panui~c~.
~ztuki u .d awny.eh' słusznie nazwać mozńa.
Nie zaniedbywali w~zakze wyrazu, bo wie-

'

I

.'

I'

"

'

rif

dzieli, że bez ego piękność ie ft martw<} , ·
a .b ez niey wyraz nieprzyiemnym ; z poł~
Czenia wi~c tyc11 dwóch przymiotów, na pozór niezgodnych , zrodziła się ta szczytna
Pięl\ność (,"'), któr~ poci~gai~cit i tkH„
'Wa:c zowiemy. ,
•
'' 1 k t'or~
'
d awm' 1Artysc1
' . na cl aSpokoynosc
Wali figurom swoim,, . moze w części pochodziła z jednego źrzódła co Iluomność,

------:---------
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usiłowali zachowywać

kt6ra. Grecy

v

po-

Chód prędkf uchodził tu nich za gruby obycz.ay; Demo~te

fi:awie~

i czynach swoich.

nes wymawiai~c tę przywarę Nikobulowi~
iednym om~cza wyrnzem mowę zuc~wał~ 1
prędkie „chodzenie (i.). Podług tego sposo~ll
myślenia, S<J.dzlli zawsze' dawni, ze ruch cia/

spokoyny, był przymiotem ccchui~cyJll
umysł ~zlachetny. Takow~ przyfto.r.ność, zachowywali oni, ńawet w figprach taricuią.
cych, wyi~wszy Bachantki, lecz naywy~sze
wyobrazenie spokoyności znay<luie się wr
-ry~ym na Bofkich pqs~gach, tąk d.a lece, że
.ó hrazy Bogów, a nawet Bóih~ niż~ego rzę..,.
-du, nigdy prawie gw.a'hownycł:i. nią. oz.n.a.cza, ia poruszeń. Horner maluie ,Jowisza, wstrz~
s:i2-cego Olimp iedy~ie ruchem br)yi i wło
sów S\voich. Wzrok pogodny i ~pokoyny'
dawali dawni nietylk.o wyższym poię!:hO'
$ciom, ale nawet niższym morza Eóftwom;
wtem iednak więcey się Artyftów, niz
. etów radzie nhlezy. Poeci bowiem , użyo Trytonach wyrazów, .zdol'
mówiac
1iv.ali
c
"\'
ła

Po-

I

1

( t) Demosth. adv. Paruanet. P· 70• l . .!5· Ćon/t
0'1ililł'1• Tlieap_hr. Char. c,.. $.1p.
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ny-dr ·~a'Ć nam inne

xv.

o nich tnnienuinie , ,

1ł.i~dy Artysd przed:ltawiahJ. nam ich , iako
obraz spokoynego morza, o czem się prze.ŚWiadc!l.yĆ · na :d:Wóch kolossaln:ych głowach
Villi Albanich m9żna.
'I'iyton6w
Przecię'z niekiedy sam ~Hl.Wet Jowisz JJi~
ieG: wyobr~iorrym z CzGłem pogodnem. Ni~
korze?.ba pałacu Ronaaninich, wyfiawi~a na~
go z ponurem weyrzeniem: prawda ze Ilo1
za nim vy ulkan uzbroiony młotem, którym
go w głowę ugodził. Jowisz znayduie si~, ,
:nieiako w 'bol'eSci porodzenia Pallady, tna-.
iiJcey się z l'nózgu ieg? wyl<,l<lz; lecz takowe ·
przykłady zasępioney oyca Bogów twarzy
.

t

I

•

w

sa nader rzadkiemi.
~ . Apollo Belwederfiti wyftawia nam

I

Bogą

tego. , ·poruszo-neg9 wraz zapalczywoki~ ;
prze-c'i>w 'Vf'ęz~wi Pithonowi, i_pogard'} ·otrzy~
ltlanegó ~:rad. nim zwyt.ięztwa. Uczony Arty,-

S'ta, któty przedsię,v zi:;i.t wyobraziG naypię„
kttieysżttgh z :Eogo-w~, · porusze~ie gniewu
w nozdrzech, pogardę wyrył na wargac~
iego; bo te .ich siedlifka ~ ~odłµg da.wnyclł
•
Proetów i ~rtystów byb··

\

'

I
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Kiedy poftawa i ruch ciała pąwinny
bydź ftosownemi do wyrazu twn.rzy, było to
m~yfrości'} dawnych A~tystów i miarkować
i~ ftoso,vnie do powagi BogÓ'\.Y, i to ieii co
[tanowi przyzwoitość w sztuce. Naprzykład~
nie znayduiemy ża<lnego Bóftwa w wie'k.11
<loyrzałym, któregoby się krzyżow~ły nogi.
podobna poftawa uchodziła za' nieprzyzwoi~
tę.w mówcy (1). Apollo tylko i Bach11s, si}
niekiedy tak- '''yo·b rnzeni; co w pierwszym
iefi ozna k~ zywey młodości, w drugim przr
iemney :m:ękkości. Statua Apollina w K.a· '
pitolium, niektóre iego ftgury w Villi Me·
dicis, i naypię1mieysza w tey poftawie; co .·się
z'naydowała w Pałacu Farne.zych , iako tei
iedei1 z obrazów HerkulanU\:ich, wyftawiai~
, na~Boga tego zzałoż.one:n i nogami. Między
, pos~garni Merkurynsza, iedyny w tey pofra...
...vie w galeryi Florenckiey, znayduie się. Je.il
ona właściw<J. Meleagrowi i Parysowi 1 iak to
dowodzi statua oftatn~ego w pała~u . Lancel"
.
lottych:

Żadney z Bogirt nie zna.yduiemy w, tey-

I

•

I
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( 1) Pl1,&izrch. C onsol., ad Apoll. p. 194• l.

1

<1~

poftawie, co im inniey ieszcze iak Bogomiac dawni ta właściwac
· Le'cż tnieli
przyfioi.
I
,
0 sohom' strapiony1n,
Podług opisania Philoftrata, takit była poftawa Rycerzów zgrotnadzonych około ciała Antiloka · syna - Neftąra , w.· głębokint pogriżonych s~ut'ku.
A ...
oznay·rtmiacego.
'I'ąkac samego Antilocha
c
;
I
thillesowi Śmierc Patrokia ; iak s1e tó na.
l1izkotzeźbie pałacu Matt~ich widzie0ć daie;
iako tez na kamieniu wypukle tzniętym, i
l1a iednym z Herkulartikich obtaz6w~
Toż san1.o pówiedzieĆ można o nizsży<':h
bogach 'w ich młodości, Dway z n::iypię~
knieysżych Faunow, pałaćU Ruspolich; mai~
iednę nogę załoión~ ża drug;;i,, widniaczym
sposobem. Podobnież widziemy wyobfażo„
llego młodego Apollina Sautocto.nos, dwa
ł'azy ż tnarntt1ru,w Y'illi Borgesich, a raz z bron~
~u w Villi Albapich; iecz pe~nie te posMi
litzedfiawiai~ Boga .tego, kiedy był pafterzeltl.
'
li. króla Admeta.
Nie tnhieyszego używali 'dawni utnfarko"I-.
'Wania vv wyrazach figur heroicanych~ a oa&l·

2"7Qm Zl.

I
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\

/
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I~dz·
wszelkich namietności
nie mówiac
c
c
kich. Stałość trzymała na wodzy gwałtowne
poruszenia duszy „ przez ni~ umiarkow~ne,
tylko oznaczały ogie1i c0 ie trawił. Do te•
go dawni Artyści przekonanymi byli ,
wielkości duszy towarzyszy zawsze szlache·
tna proftota; dla .tego nie · widać nigdy na
twarzy ich Rycerzów, poftaci obłudney, wey
rzenia złGśliwego i szyderlkiego uśmiecht1 '
przeci}vnie panuil! wyryte na nich szczeroŚ )
i otwartość, którym towarzyszy spokoynoś6
i zaufanie.
Artysta ma mniey ·wofności iak Poeta
w obrazach swoich. Poeta może malować
ludzi taki1ńi i&kimi byli, kiedy ich na·
:rniętności nie ukracało praw. wędzidło'
nie pokrywała- wyszukana przyzwoitość spO'
łecznego zycia. Moze on bez oba~y obri.t'
zenia pięknoki ' daley wyraz ąłowny ia1'
tamten naoczny posun~ć. Przeciwnie Art!'
atą, ' przywi1zany do doboru form naydc'
stoynieyszych, niPmi m ierzyć musi wyraz po'
, ruszeii nay~wahownie' ;ych, dla obawy bf
zbytek czucia nie up,oś t:dził piękności. l\'10"

ze

'

'I

,

'

xvr.

f,

2Il

1,

-ina się przekonać o waaze tey uwagi, na
dwóch celnych fiarożytnoki p,omnikach ,
...„
z kt9rych ieden wyftawia n~m obraz okropności śmierci , drugi widowisko eierpienia·
i holu, do naywyzszego posuniętych stopnia.
C6rki Nioby, przeciw kt6rym nie chy' bny łuk Diany Śmiertelnemi godzi strzałam1i,
. {I~ wyobrazone yv pośrzod tego niewymo\vneg-0 przerazenia„, . ·tey otrętwiałości zmy. ~ł6w, kiedy przytonmo,ść nienchronney
Śrnierci, odbiera duszy nawet .sposobnoś6
lnyśle~ia. Bayka wystawia nam obr~z tego
wyzucia z wszelkiey czułości, w Niobie prze111ienioney w lkał ę ; <lla tego Es,chiles wyftawia iit na .scenie, w głęhokiem milc.zeniu.·
1'ukowe położ'enie zav-vieszai~ce czucie, o<leymuię.ce myśli i uwagę ; , do oboiętności
Podobne, nie zmienia rysów ~ wp.rzy, na któl'<J. irzuca tylko, iakby mgłę tkliwey rozpaczy; wśród którer mógł biegły Artys~a .
\vyryć na figurach swoich > nay.szczytniey~z~ piękność, którey Niobe i iey cór~i s~ i
Z.wsze beda rzetelnemi wzorami'.

• •

I

.

I

t'

o

21~

/

I

I

sz T lJ c E

u

DA w Ny c H'

R

Laokoon ieft wizerunkiem naywyzszego
ft:opnia holu, iaki tylko czuć się muIku}om' nerwom i zyłom dać moze' krew
'wrzą.er wzarciem jadowitego węża' płynie
gwałtownie i 11 apełnia wnętrzności, a ścii,f'
·gnienie wszyfikich części ciała wyraza nar
sroższe cierpienie..Sztuka moc~ którey wielki Artyfta natę }ył ·wszyfikie spręzyny natw
i .dal poznać ·ćał~ •rozległoM umieiętno
ści swoiey. Lecz wśrod' tych srogich udrę' cze1i. , goruie dusza ftała niepospolitego
tnęża; w;lcz~ego ·z Śmi_erci1, ' co zwycię
zy6 się nie daie .bólowi ' a tern 6~mem zbytni iego wyraz pofkramia.
Taz sama .uwaga do Philokteta rozcię.'
gn.ięt?.- bydź mo.Ze, przenosili bowiem dawni
Ą.rtyści wyfiawiać nam, go raczey fiosownie
do zasad'm~qrości, iak do zapędu PoetÓ"'''
u których on napełnia powietrze Ikarga:rni1
narzekaniem i złorzeczeniami swemi; kied1
. figur/ Rycerza tego z ~arinuru i na drogich
rzni ęte kamieniach, wyftawui~ nam go po·
grążonego w wewnętnmem cierpieniu.
' Aiax szalony, sławnego Malarza TywO'
maka, nie był wyobrafonym 'w momencie 1

ry,
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"w którym pobiia' barany, bior~c ie za V\lo-

dzów Greckich, alę kiedy przyszedłszy do
srehie i z rozpaczą. rozmyśla nad. szalonym
bł~dem swoim ( 1 ). Taka ieft iego ,pofiawa na
·tablicy zwykle Jliack1 zwaney,Kapitoli-iifk.i'ego
iktadu' i na i;óziqch .rzniętych kamieniach.
Szli dawni Artyści co do kobiet, za tym
· i ,·yfiotelesa przepisem _; że kobi ety 'wychodzić z właś'ciwego sobie- charakteru nie po\vin.ny, to ie(i okazywać się· zhyt·„śmiałemi
i okrutnemi. (2).. Dla: tego tez nie broczyła
lt njch Klitemneitra / rą.k własnych w krwi
wachać się- nad · załhefa, a Medea
Tak umi~rko
hÓyft:wem dzieci zdawała.
się· prawideł' woleli da.wanychI trzymafac
c.
\'\rni uchybiać prawdzie, iak piękności. Przeto takze zgrzybiała ftarość Hekuby 9-oyrza!Załym ieft tylko 1u nich wiekiem, którym
lnątka Medei mało co się rótni· od_ córki.
Sztuka przedfiawiła nam ludzi' znakomit~ch, i wysokie~i godnościami przyozdo-.

---------(t) Pliilostr. L.
(2)

2.

c,1 2~.

Arist. 1Poet. c: 1 8 • .
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~bionych w sz1achetney i powa~n~y poftaci,
w iakiey się publiczności widzieć dawali.

I

I

. Pos~gi Cesarzowych Rzymil<ich, podobnenti
s;: do Bohatyrek; i tak dalekiemi od wszel„
kiego wysznkiw,ania, że widocznie w nich
aoz ia
iaśnieie iakby 'p romienie niadrości
Platon nie ~niemał zmysłom podległ11. Na
publicznych pomnikach Cesarzpwie Rzyin""
scy, bez żad.r;rngo przepychu , widzieć się
tylko daiit iak p'ierwsi :z; obywatelów. Ró„
.Zni<J. ' się oni iedynie od innych .figur, na'
czelnictwem ,w wyobraionym czynie. Nigdy
fad,qa osol;>a rzec:z; iak~ podai~ca Cesarzowi,

'

\

'

(

\

t:.

\

•
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nie czyni tego klęczlJC, wyiitwszy jenców '
i nigdy zadna nie mówi do nich ~ochyloni!
Cliociaz pochlebstwo panowało 'I/I
głow~.
Rzyirtie za Cesarzów, tnianowiciey Tyranów'
bo iak wiemy, cały Senat upadł do nóg
Tyberiusza ( r ).; wzyznać należy, z chwa'
ł~ dla sztuki, iz długo w tey spodloney świa'
ta stolicy, ona iedna wolni,! zachowała po'
za dni pieknych
ftać, iak niegdy w Atenach
'
7
,
rniafta t~~o.
'

',

( i)

Sue~on.

Tiber, c.

2

l

4• '

,

Ogólnie' powiedzieć można, ze sztuka u
dawnych unikała wyobrazaĆ namiętności
gwahówne w pomnikaeh publicznych. To
Utniarkowanie w wyrazach, mocniel ieszcze
uderza przyrÓ)Vf1ane do zbytniey w tym
todzaiu Artyftów naszych śmiałości. T~m- ·
tych wyrazy w swoiey profiocie, by~y wielkiemi, u tych nadm~ycie małemi ie, czyni.
VVyraz ten przesadny przeszedł dziś . w teo.ty~ , iak o .t em &:J dzi.ć moina z rysunków, za
Wzór n'YlodzieJ-y zwykle przedfiawianych . Tam.
nie tylko fiz cgn omiom nad anym icft nay_
ł
1top1en pornszen duszy , ;i,1e n awe.t,
Wyz1ozy
('!

•

'

I

/

f

między niemi znaydui~ ~ię głowy, w

kto-

rych namiętności S:t do wściekłości podobnetni. Młodość łatwo, si~o daie uwodzi6 przesa~ności, bo większ'ij- częU ludzi barrl.ziey,
zgiełk i za~ieszani_e, iak spokoyność i milCzertie ude,za.
Równie w spoczynku figur dawnych nie
'Widać tych wysiukanych wdzięków, któremi
<lzisieysi kaź~ piękną. nat~rę. Ulubiona od
nich wielkość i proftÓta, ograniczały ich
w Śrzodka~h, przyfrępu złemu.nie aozwalaią.
cych smakowi ścieśniła drogę sztuki 1 a roz/
~

t

J

I

\
\

o $z1'uca u

smaku manowce, ta mniem11~
pa rozmaitość, co nas w kretych obłakuie
'
<
icieszkach. Strzegli się ich pilnie dawni,
a id~c wfkazanym od nat~ry torem, doszli
[topniami do samego szczytu sztuki,
' Wyobrazić sobie piękności bez proporcyi niepodobna; proporcya ieft iey zasad~·
Wsz,yft:kie części ciała ludzkiegÓ mog~ bydź
pięknerni 1, p,rzecięż iezeli cała figura ieft powzięta bez; pewnego ftosunku w miarach, ogół
qoftoynym bydź nie mo~~: przeciwnie mo~
ie bydź figura narysowan~ w rzeczywiftych
pÓmiarach, a nie bydź piękn~. ZnaioroośĆ
lkładnoś.ci (*) ieft umieiętności~, którey,
iak na~ codzienne doświadczenie u.czy, smak
ob~ym częfto bywa, Dla tego więcey mie„
liśmy Artystów co znali Ildadność, jak
' tych, co piękność naśladować umieli. Da, wni Mistrzowie poczytui!J.Ć piękność pomy"
slowl! , ~a nayszczytnieysz~ własność sztuki,
poddali iey pomiar, i tak naprzykład:
pierś . wzięta od wklęśnięcia szyi, az d<> •
wklęśnięcia sercą, powinnaby mieć iecfof
sze~zyła złego

•I ,

„

,-
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tylko długość twar7.y, prze~ięż nayczęściey
u dawnych, by nadać piersiom nadohn~ wypukłość' prze~hod~~ 01:1e calem i więcey, tę
tniarę. Toż samo powiedzieć można o tey
Części, co się od wklęśniecia serca zaczyna, ,
a koltczy na pępku , dla kształtu figury
przedłużano l.ey miarę, ·,co ściśle wzięta. nie
Powinna przech,odziĆ iedney twarzy.
Ciało m_a trzy części," podział który r6'\Vnie służy znakomitszym częściom iego.
kadłub, · uda i
ciała ~a:
'I'rzema, cześciami
•
<
:nogi. Ramiona, ręce i nogi z trzech się tak.z~ oczywiście łkład~i1!. Skła'.łność tych
trzech części ieft iedn1! w _całkowitości, iak w
·iey szczegółacp. U człowieka· dobrze uksz.tał
tak sie ma do uconego, ciało wraz z głowa,
c
d<?w nog i ftóp, iak uda do nog i stóp iego'
albo iak do rak ramiona. Twarz ma taKŻ·e
trzy części, to ieft trzy razy dł,ugość nosa,
lecz głowa nie ma iey ·cztery razy iak niektórzy twierdz~. Wierzchnia iey część wzię
ta rownopadle od ko'rzeni · ·włosów do wierzchołka, n,ie ma iak trzy czwarte długości
ll()sa, to iefi, że ta część n1a sie do nieg~
'

'.
I
• I

r

1

I

'

''

; ~

(;

iak. 9 .. do 1 2tu.

(*) Proportion.
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Jefi rzeczą. do wiary podobn<J', że dawni
'Artyści G1:eccy id<tc w ślady Egiptskich, uftanowili przepisy rnnieyszych i większych ilda.dn<:>Ści ciała, i oznaczyli pewn~ miarę ich
długóści, szerokości, obwodów, i ze się to
wszyftko znaydowało dokładnie wyrachowane~n' w ich pismach o symetryi. Mniemanie!, iż prawodawstwo takowe powsze...
chnie było od Artystów prz}ięte, iedynie
wyiawić nam może przyczynę tey zgodności pomiaru, iaka się w fi~urach nawet
nayrnnieyszyc}l u dawnych znayduie. Dla
tego mimo róinicy iak~ uważamy vy dziełach Mirona, Polikleta i Lizyp pa, pomniki
dawne zdai~ się bydź iedney szkoły. Jeśli
się (a to nader rzadko) iakie różnice w pomierze- u p.ich znay~ui<J., mniemać wypada,
.ze to były wierne wyobrażenia tak ukształ
conych osób; co wszelako za wymowkę nie
iłuzy grubym w proporcyi htędom, iakie
8ię niekiedy i u ftarozytnych znaydui~: bo
i między nimi mrtsieli bydź mierni i złego
sma.ku Artyści, szczę~ciem \V daleko mnieYszey iak u nas liczbie.
·I

I,

'
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Uważa~ nalezy, ze ·prawidła Ikładności
ciała ludzkiego , naprzód uftanawionemi
bydź musiały, słowo bowiem stopa, z tego
lvypływai~ce źrzódła stało się miar~ wszed..,
:rzeczy; nie tylko 1 iiJ przyswoiła Architektu~
:ra, lecz _w JacińU\'.im ięzyku służy ona nawet
tzeczom płynnym (1). Wszyftkie wielkie da.'\vnych rozmiary na ftopy się dzieli:ły. Mie-.:
rzyli snycerze długości<J. nogi pos~gi .swoie, dai~c im, podług ~wiadectwa Witruwillsza, sześciorak~ iey długość (2). Zaprzeczyć nie mofoa, ze fiopa ieft pewnieysz~
lll.iar~, iak twarz lub głowa, części do kiórych ;z;vyykle Malar_.ze i Snycerze dzisieysi
ftosui<J ro.z miary swoie. Dla tey przyczyny
Pitagoras, S'}dzi o wzroŚCie Herkulesa, podług stopy, którey ten Ry~erz \lżył do mie:rzenia ·Olimpickiego w Elis Stad.u (3)· Ta proPorcya nogi do ciała ugruntowana na do6wi~dczeniu, kształtnym pospolita osobom, /
znayduie się we wszyftkioh Egipt1ki.ch i Gre--

-

( l) Plin. L. I a. c. 74. P· 536 • •
(2) Pitruvr L. 3. c. I .
(3) Aul. Gel. Noct. Au. L.
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„
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ckich figurach. Przekonać się o tern można.
na pos~rnach Bogów, w których Artyści posunęli ,niektóre części, co do ich długości,
nad przyrodzon~ miarę. W Apollinie Belwederfkim, którego wysokość przechodzi głów
siedm , noga na którey ftoi, ma trzy cale
palmu Rzymfkiego więcey długo'Ści iak
, głowa. Kibić VVenery Medyceuszów , ieli:
nadzwyczaynie kształtnit, głowa bardzo ma, ł~; cały przecięi iey wzrost siedmiu tylko j pół głowom równa się ; .stopa iey ma.
palm i pół cala długości, a cała iey wy~okość sześć i pół palmów. Nicby .fatwieyszego nie byłą iak doł1czyć' do tego Roz<Jzi,du wymiar składności cia ra ludzkiego'
podług zasad od dawnych przyiętych; lecz
ta pro fi a Teorya, nie poparta praktycznern
udo,wodnieniem' nie byłaby tu uzytecznieysz~, iak. iefi:' w rozmaitych opisach, w któ, l'J~h naymnieyszych nie przepomniano szczegułów, ale rtie przyłitczono figur, ce iedynie
rzecz wyiaśnić mog~.
Do uwag o pomierze, przył1J.czmy niektóre -o Ikładzie czyli kornpozycyi, co pierw~zy~ nie s~ obcemi. "\V tey części prze-

XVI.

pisy dawnych, od których się · rzadko oddalali, niemniey proftemi były , iak co do
lVyrazu, to ieft , ż~ za cd miały , ile mozności oszczędzanie .figur i umiarkowanie
w czynie.
Nie ieden pomnik dawny zah-..ciadoz~, że
prawo ·wprowadzone przez Sophoklesa (r),
nie wyfi~wiania na scenie, więcey 'iak ,dwóch '
figur ( 2 ), dość powszechnie od Arty.stów za~
chowa~ym . bylo. Równie szukali oni wiel·
kiego wyrazu, w ograniczonych sposobach,
ile możność dozwalała, czyn cały w iedney
zamykail!c figurze. Tym kształtem m.alarz
Theon przedftawił Rycerza, który sam wal-

.

/

przeciw licznym nieprzyiaciołom, za- .
dnego z nich nie wprowadzai~c do obra'
(3). Do tego dawni Artyści ci.erzu .swego
pai~c w iednem źrzódle, to iefo w Homerze,
przywi~zywali się do ~czby przepisaney osób,
' .
która z~wsze' miernit była. W rzeczy fiaro-

C11ył

-

'

' (1) Arist. Poet. c. 4. P· 243·
(2) Nec qua.rta loqui persona taboret. Hcrqt.
•.
Art. Poet.
(3) Aelian. VRri. Hist. L. ~. c. JJlt~

;
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żylność nayczęściey

I

"

wyftawia nam czyny,
co się między dwiema lub trzema osobami
zda~zai~; . naprzykład zmianę broni Glaukusa
z Diomedem, nayście tegoż z Ulisesem Troia1iIkiego o bozu; śmierć Dolo na, i wiele innych profi:ych co do .lk.ładu, ~ . od dawnych
Artystów częfto powtarzanych zdarze11. Czasy heroi,czne, przed Troiańik~ woyn~ ,, nie
licznieyszych iak następne wymaQały osób,
iakoz uwazamy, ze naywięk~za część tych
ftarozytnych z,darzeń w trzech się zamyka
.6gumch. Nie widać w dziełach dawnych,
iak. zbyt częfio w dzisieyszych, tych ?.grcimatlzen · zgiełku pełnych, gdzie każdy chce
bydi .słyszanym , ani tego napływu ludu ,
w,Śrzód którego iedni się' wal~ na drugich, iak
morfkie fale. Figury ftarożytne podobnei:ni
s~ do osób, co siebie i innych równo powaiać· umie.ia. Znali dobrze dawni to, co
nazywamy gronami , to ieft zgromadzenie
figur; lecz nie trzeba &zlikac tego rodzaitt
Jkładu, w większey części ich nizkorzeźh'
gdyż prawie wszyfikie wyięte z grobowców,
dla dłu'giey a W:óJzkiey formy swoiey, rzaCiko
eozwalały tę okaz~ć umieiętuość. Pr.zeci~i
<.

'

\

~naydui,~ się, których Ikład ieft hogatyJll;
1 gdzie .figury dobrze się ł~z~ i gromadz~.
Tak.CJ- ie.(i mjędzy innemi śmierć Meleagra,
częfi:o na pomnikach ftarozytnych powtarzana. Kiedy ,mieysce doz}Valało rozmaitości
'\v układzie figur , dawni nietylko nie za- ·
llie<lbywali , tey części , ale nam w niey za
co równie ąwiadczac ich
\Vzór służyć moga,
c
lnarmury iak Herkular {kie obrazy. Wspomnę
llak.onie~ i tę część sztuki , któr~Ar~yści nasi '
llaprzeciw wystawieniem albo równowagfJ- zo'Wi<;t, i w którey się daleko biegleyszymi od da'\vnych mniemai~.Tak dobrze Artyśc~ ftarozytni
2nali tę sztukę, iak ich mowcy figurę Antytezen zwan~' która była dla tych' czern ró\Vno ·aga dla twntych ; lecz iedna iak -druga ', naturalnemi bydź powjnny, i z samey
rzeczy bez musu wypływać. Nadużycie spo~obu tego, jakiego się zbyt częfio dzjsieysi
dopuszczai<";!- Artyści, . w ,tern podobni do zby~k.u Antitezów <lowcipnych pis~rzów naszych,
1 eft w iednych i?k w drugich nieprzebaczonę. wad~, któr'ey się smak dobry dawnych,
Pilnie wystrzegał, i w tern .godny naślado

'I

.'

I
I

I

'

wania przykład nam zofi:ąwił.

I

\

. \
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O ·Pit;kności

ciała

ludzkiego.

,
'

I

I

Twarz ieft nac.zelnem siedlilldem piękno·
~ci, a w iey uk'ształceniu ubocznia ( j Grecka
ieft na)1'\vyzsz~ doftoyności oznak~. Rys tey
' uboczni prawie profiy, z lekka .oznaczonym
•łodkiem .nachyleniem bywa. Ta liniia obwodzi •czoło z. nosem w głowach młodości,
; miano'wicie niewieścich. _Sk~pszem tą.ko·
wych rysów bywa przyrodzenie w ostrych
niż. w słodkich klimatach, lecz gdziekolwiek

„

się one zdarzaiit, piękność ieft ich podzia-

Formy profte i pełne, fr:anowia wiel'
kość, a obwody płynne i lekkie delikatność;
, łecz co naylepiey dowod.zi, ze ubocmia ta.'
'
kowe piękności w sobie zamyka, ieft chara. .kter -przeciwney uboczni. Jin bardziey '"'kle"
csa wygięcie nosa' tym więcey n bocznia oddala
się od form dofi:oynych; głębokie wgięcie
iego, iakie dofi:rzegamy w figurach Egipt"'
łem.

.,
\

'

' Ikich'

.

.
.
..
„ p ecą.c l·e Wl·d OCZllle,
!kich ' oZ
IaWU1e do.
\y d ·"
O Zl, ze nie bez przyczyny ubocznia U dawnych Greków w li~iiach proftych' zamknię' noi
• ow
'
' na1ezy,
.
ta• z oft' ał a. ·Mmemac
ze
kwadratowy dawnych (x), nie był tym ogro~nym hosem, "';' którym niektórzy wielkość
~ nieiakfI charakterystyGzność upa\rUi<t, lecz
ze ten wyraz należał do- profilu Greckie(J'o
'
b
i ak:urt go dodziśdr:ia znamy.
. Czoło by pięknem było, powinno- bydź
krótkiem; iakoz. czoło wysokie u~hod~iło u
tławnych ~a szpetne. W kwiecie miodofoi>
Czoło zwykle bywa szćzup·łe_m, i tak.iem sj~
dochowui~ do_ wie~( u,' ~o go z wiosów•9go:
łaca. Zda1e s1~ więc, ze sama. natura ozna• ...
tzyła włek nadobny człowieka tym chard:·
kte~em; ktoregó utrata ubliia ·piękności.
bla przeświadezenia się o t~y prawdzie .
f I
do' Ć · k '
ło s . ~~ ryc częsc w_łosow„ osoby ma~~ czo-:. nta1~cey; a pewme uderży nas nrefi:oso"'11ość proporcyi, i dowiedzie, ile wysokie „
1 ·.
Dia nadania twarzy·
Czoło kazi pieki10ŚĆ.
.
•
E
0 rn1y owalney i uzupełnienia
pię.knoeci ~
)

'f

---

.

.,_

(r) Pltilost. Her. p. 673. f:l 7 15.

(") Pro.fi.I.
._
'
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trzeba zeby włosy' które wie1icz~ Ćzolo '
z oki;~gła obwodziły !kronie, uksztatcenietn
fo1iIIla czozwykłem nadobnym o~obom.
'ła ieft tak właściwl:J. wszyftkirn głowom pomysłowym i .figurom młodości' ze w nich
wcale nie znayduiemy czoł z wysokiemi ~~
tami, i nie zarośniętych nad Ikroniami.
Włosy krótkie i na przód puszczone, znamionui~ wszyQ:kie piękne Herkulesa głowy,
w rozmaitych wi.e ku porach; za ich pomoą
. , rozróżniamy głowy rycerza tego od głów
Joli iego kochanki, iak ori lwi<J. Ikor~ okry, tey, lecz mai'!cey włosy w piedcienie na.

1Wych dało, ża którego syna chciał uchodzić,
podni.e'sione po nad czołem i kręto
za świadectwem I
spadaiac b~kami. Pompeiusz
,
I>lutarchą; nosił włosy nakształt Alexanclra;
są.

Ta

,l

I

czoło 1spuszczon,e' iak to widzieć 'mozna na
wypukle rzniętym kamieniu! gabinetu Far'
'I'eż

same charaktery8tycznc rysf
znaydui~ się na d~óch głowach Herkulesa.
uwieńczonych laurami, z których iedna ieił
rzniętiJ- na krwawniku przez Alliona Artystę
ą_reckiego, druga przez Onesas', a obie do
gabinetu Florenckiego należ~.
1
Toz samo i o Alexandrze powiedzieCi
mozna: wlosy co wieńczę. zdobywcę Azy;,
łatwo go poznać dai1J; włosy te, którp11
pochlebstwo poftać podobi1~ do Jowisi 0 '
nezych.

' 1

/'

I

(~);
1

•

bezy sa. wainieysza ieszcze , iak czoło :;

W sz;ut'e więcey ie po icl1
.forn1ie, iak po ich kolorże >. uważać Uiilezy; ·
ho · iil.e w barwie; ale pofraci polega ich pię;;
lne ukształcenie, do którego się kolor w ni;"
Czem hie przykłada. Zdaie się' iż tu nawet·Powtarzać nie wypada, ~e wielkie ocży ' Si;} .
łłoftoynieysże1ni niz tnałe' a tein bard.z.ie.}'"
wywodźiĆ znane tey· prawdy powody. y\r,glO-",..'
;w ach . pomysłowych ~czy s~ źa~sze wii.;oey
zagłębione ni! w i1aiurte i a tem samem 'wy-6ko1~· brwiowey lo~ci powiększonym zriay~ ·

Częścią. piękności.

,

I

I

'•

ł

r

·I

<luie s1ę. Właściwie ocźy wkl'ę~nione nie ~
Piękno~cią., ~ nie dai<J. fizognq1ńii otwarte.)"
kamieniach
poftacJ.; iecz w marmurze i
i'yte) nie t.n1ałyby charakteru bez tE!go wkler .
~nienia; z t~y prżyczyrty sztuiut oddafotje .

na

•
(i) Plutcii,
I

,,
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Pompei. p.:1~32, L
t
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usiłowała wgłębieniem i
wypukłością, dodać tey części dnia i cienia; przemysł mocę. którego oczy, cobt
były ogółqco,ne z wyra~u i iakby umarłe , na~waię. charakteru i życia. Sztuka przys)Va"'~aii:J.c takową formę oczu , zarowno i<J. ro.uciągnęła qo wielkich iak do małych figur,
a nawet do mei;lalów' gdzie oczy tak wgł~-
Nat nioh zaczęto wilrnzr
hipne widzi~ny.
WilĆ ~wiatło oka ( iak go zowię. Artyści)
punktem ~vynios.łym na zrzenicy, a to przed
wiekami Fidiasza' co świadcz<J. dmvnieJ"'
s~e ad niego medale Gelona i 1-lierona
„Syq1kuza1i1kich królów. Chęć pomnozenia
~yq1zu i prawdy i to sprawiła, ze dawni
lfprawiflli czasem oczy z inney materyi, iąk
tą. z którey głowa wyrofoon~ była, czego
~_gipcyanie w naystarozytniey$zych czasach
przykł!ld da.li. Lecz ten sposó.b sprawił fku"
nim ocze~
tek przeciwny temu, którego
kiwano ~ i ' nie ieft wzorem zaleconym ocl
~ię · o.d natury .,

r'
/

.

'

' •,

po

s~akl\

dobrego.

Cho6 mówią.c ogólnie, takowe praw~dła.
o-czom u dawnych służyły, przecir.ż w gło'

I

XVII.

I

wąch Bóftw doznawały one nieco zmiany~
W Jowisza na prz~kład, Apollina i Junony,
zak\.óy ( 1) oka ieft wielkim i zadkr·~glonyni;
0 ko ciaśniey.szęm, iak zwykle
swoi~y dłu..:
g<;>ści, a to, by nadać więcey okazałości pi6ł
łukowi i co ie uwie1icz~. Pallas ina: takż~
'Wielkie qczy, lecz iey spuszGzone po,~ieki;.
<lziewiczy wzrok oznaczaiit. Wenera ma ie
~nieysze, powiek~ nizsz'} z letka ku górze'
~i~gnion~, znamie wdzięków i tofkoszy. Ta-=
lo-.ve oczy- rózni~ Wererę Drani~ od }u~
11.ony; ci co na ni<J. nie baczą., bior:t We'nerę
lliebiefk{l za. Junonę, podobne dyadema rio-·
~z~c'J. Pr~epomnieć tu nie nalezy przyiemnego · spadku pięknych powiek,, iak się szcz:e_.

'

w

I

,.
I

'
\ I,

r

gfowach pomysło·-· '
\Vych pierwszego rzędu, iak.o td Apolhn~;
~ioby a n~d inne V\Tenery. W glowach kc:t..:
· lo:Ssalnych, - naprzykład Junony w ViJli Lu...·
d.owizych , to kształtne zaokr~glenie poVvi.iak
'
.
.
left iei:zczc wyraźniej 'wydanem.
Brwi kształtność wzmacnia, i ze tak powiem
.
1
k ,,
r
llw"le11cza
pię nosc oczu; po ega ona miano-

e;ólniey

widzieć daie w

.....___

____

(i) Za coupe.
/
I

"
,J

'

'

„

'

.

'
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w1~1e w delikatności włosów, z których ~i~

hrew fidada, oznacz~i<J-cych w sztuce oftrośd
polqywai~cey oczy kości. Ten tó iest tok
, brwi doftoyny, któremu Lucian tak wysoki {topień Ćlofkonalości przypisuie w gło
wach Pra:xit1lesa (I)~ Styczność brwi za
wd;óęk uchodziła , u niektórych z dawnych;
clnvali i<J- T~okryt, a Bryzeis (2) nićJ- słr
i\ęta;, lecz mniemać $odzi się, że prawdzi..W~ ~µawcy nie tak myślili. Ateneusz chwalac
I'
:pirkn~ 9sobę, nie przepomi.n a brwi oddziaprawdzie głowy Julii : c6rki Tytusa, i
~u~
:p,iek'tóre inne' wyftawiaia to 1wdzieczne w o-

{::Z~ch n~~kt6r!ch ·brwi: iP~ł~czenie ,<lecz SćJ- to

~1doczmę wierne nasfadowania natury, nie
pomysłowe iey piekności twory. Sweton u~iadom,ia nas, że"' się brwi Augufta ftykały,
rt·zecięz widzieć się

to na żadney z głów iego

1 1 •
riie daie~
·' qstą. s~ po oczach naydoftoynieysz~ czę
ści~ t\varzy; pięknoś.ć ich formy ieft tak zn~-

I
I'

.( 1) Imag. p. 5.
(2) .Bayle Diet. i:-. Briseis.
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iey opisywać nie widzę potrzeby.
V\Tszyscy- wiedz~„ że warga niższa pełniey- · '
s.zę. iak wyższa bydź powinna, i sprawi.a;s '
to wygięcie, ' które brodzie nadaie dolkonałe zaokr~glenie. yv iednym z pięknych po-. ,
~gów Pallady, zachowanym w Villi Alballich, niżsi.a w.arga nieznacznie wznosi się,
ą· to dla mocnjeyszego wyrazu przyzwoitey
tey bogi~i powagi. U figl;lr dawnegG ftylu,
Wargi zwykle zamkniętemi bywai~, lecz u
figur Bozkich oboiey płci, nie s~ one niemi
Z!lpełnie. W pos~gach Wenery wargi na wpół
tylko przywarte widzimy. Temi Śrzodkami
.G:arali się dawni pomnozyć ust wyraz, db.
tego i figury heroiczne zwykle zamk.ni~tych
siec do port~etó~
Nie rozciagał
llie maia.
c
c
~n , obyczay, bo bez wyi:;itku, głowy Cesatzów Rzym1kich; maiQ. wargi zawarte. W niektórych głowach dawnego stylu, brzeg ich
ieft wyryty oftrym rysem; w innych ma on
llieznaczne wywyższenie, i zdaie się nasiekanem narzędziem; spos?>b, którego snadź
dlatego' uzywano', by się obwód tych częśti
• •• w pewncm .
•
•
ltał
mianowicie
wy d atmeyszym,
<
0 ddaleniu~ Bardzo nrnła liczba śmieia~ych
ną' że

/.

I ,

"

•'

I

~

,'

,

,,
. ł

',

I

\
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ma zęby widoczne, i to po mię
. dz.y Satyrami-i Faunami: z Bofkich zaś iedysię .figur,

'·.

/'

na. któr~ w tym r~dzaiu znamy, ie.ft Apollin~
" w pałacu Kontych.
Artyści Greccy, w naydoftóynieyszych
figurach swoich nie oznaczali podbródka.
dołkiem ani żadnem ~kl'ęśnięciem; piękność
tey części polegała w pełności zaokr~glonef

a ten dołek acz Śię niekiedy
znayqu~e, będ~c osobiftym i przypadkqwyrn
\:V paturze, nie był uwa7.anym• od nich za
znamie piękności, iak ieft zwykle za cza~ów
naszych. Dla tego ni~ widać go at.i w Niobie, ani w iey córkach, ani w Palladzie
Albanich , ani w Cererze na m~dalach Metapontu, ani w Prozerpinie na Syrakuzańfkich,
choć to s~ figury naywyższey kobiecey pię
kności. Toż o , naydoftoynieyszych płci męz
kiey pos:.rnach powiedzieć mozna; nie ma
dołku tego Apollo W atykanfki , Meleager
Belwederfki, Bachus, Villi Medicis, zgoła ża
dna z głów pomysłowych. Jedna tylko gło
wa bronzowa Apollina, naturalney wielko~
śri, zachowana niegdyś w gabinecie Jezui-·
tów 'W .Rzymie, płci męzkiey, a Wenera M~iey formy;

.,
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tliceuszów zei1il(iey, m~i~ ten dołek, racżey
iako wdzięk osobifty, ni:l powab należ,oy
uwaga nie
W.szak
do !kładu piekno~ci.
I
,
sprzeciwia sie w niczem zdaniu Warrona,
który ten doł~k. zowie wdziękiem wydr:tfo-1
llytn palcem miłofoi. Jako wiel~ość podbrody, iefi charakterem iey piękności polVśzechuie przyiętym, i właściwym wszyftkim
~gurom dft.wnym pierwszego rzędu, rnozna
zatern zbytnie iey spodem wydr<J.zenie przypisać nieumie1ętności Artyft:y.
Żadney częki głów da~nych nie znayduiemy z większ~ ftaranu.ościit wypracowa- .
ney iak uszy' tak dalece'' iź dofkonałoś6
ich lflko1~czenia, ieft hieć~ybnę. cech~, którit się praca dawnych r6zni od napraw d:tjsieyszych. Charakter ten tak ieft niemyl- ,
łlJm, iz w pow~tpiewaniu o ft:ąrożytnośd
rznio;;tego kamienia, ucho nieukończone, i
iakby tylko wfka"zane, ieft prowi~ pewn~
<ł.zisieyszego dzie-ła oznaki;i. Tak pilnymi da~
"'ni byli w naśladowaniu tey części głowy,
ie w,wizerunkach dobrze znąnych, choć i<J. do
niepoznania popsutemi, tr~fia się niekietly

ta

zgadń~Ć kogo_ wy.G>hrażai~, przez: aam kntałt

...
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uszu, i tak ucho wielkiey bardzo wewn~m:
otwartości, Marka Aureliusza wyiawia. Nakoniec :wierność w wizerunkach do tego ftopnia posuwali dawni , iz wyobraiałi nawet
to co uszy mogły mieć szpetnego ' iak się
"o tem na · kilku. pięknych hustach pałacu
/
·'
Jlondaninich, i Villi ' Altyerych przekonać
.,
tno?na. 'oprócz różnych form uszu z nat.u y
.'

przeQbrażonych, doftrzegamy w głowach da-

' w~ych uszy osohney formy, a to h<J.dź ~ figurach pomysłowych, bćJ.dź osób znanych.
Charakter ich po~ega w teml, ie s~ spłaszcŻo-'
nemi, i ze obwody chr~1Jftkowate wydai~ się
11abrim,iałemi, co ścieśnia przeftrz.eń ucha, i
zmnieysza powierzch~i~ , formę iego. Uszy
tey poftaci należą do Pankracyastów, czyli
fapaftników, i oznaczaiit, ze ie w walkach
swoich tym sposobem uszkodzonemi mieli.
l>odobnemi Philostrat opisuie uszy Hektora,
Rycerza nie zapaskami wsławionego, bo te
nawet za c~asów iego u narodów .Azyatyckich znanemi nie były, lecz walk~ z .byka1ni znakomitego.
Pomiędzy Rycerzami, oznaczai~ uszy
t kowe ," mianowicie Herkulesa , ·ile razY

I

I
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f'hćian~ mu 1 dać cha akter zapafinik.a; bo
W igrzyikach które sam ustanowił w Elis, ku
paruięci Pelopsa, syną Tantal~, otrzy:rn,af
'Wieniec iąko pilnkracyasta; był takZe zwy~
cięzc~ w tych, , które Akast syn Peleia ob„
. chodził w Argos, Pollux \na podobnie 1u„
ks~tałcone uszy. d~atego, że iako zapafu1ik
Odniósł wieniec Pityyfkich w Delfach igrzyfk.
ł>oQ.ług wszelkiego podobienftwa, niekióre
Z naypięlrnieyszych ftarożytuych pos~gów ,

'Wyobraiai1J- Pankracyaftów, a te któr.e były
ręki Mirona., Pitdgorasa i Le'?charesa, iako
też piękny Antylochus takie miały uszy: Do...
ftrzegamy tę formę w prawem uchu, mnietnanego Gladiatora w Villi Borghesic~, lewe

bowiem iefi: dorobiónem ~ -\V Villi Albanich
I

Ztiayd1;lie $ię st~tua młodego Rycerza z. tak
ukształconemi uszami, iako też inna w Londynie, co niegdyś pałac '7Verospich zdo-,
biła, ·
Włosy

były

gałęzig. sztuki,

w którey
llie mniey usilnie dawni Snycerze ftarali
się okazać bie~ło_ść swoię . • s~ one także
P'rawie pewnlJ- cech~ róznię.c~ . dzieła ftatozytne od dzisieyszych; nasi bowiem Arty-

•
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ści odbiegai~ niepomału od dawnych, b~dź
w rzucie włosó'~, bę.dź w ich ogólnem i
szczególnem wypracowaniu. W oftatnich,
sposób wyrabiania włosów był różnym, podług natury kamienia. Ryte na naytward'
szych s~ krótkiemi, i iakby wyczesanemi s11btelnym grzebieniem ; rodzay bo-wiein takowY.
kamienia odeymuie zręczrtość wyrabiania
włos.ów trefionych i płynnych, iakie widzimy na rzniętych .figurach z mann;U'LI, za dol?rych sztuki czasów , oprócz kiedy głowy
były wizermikami; wtedy bowiem Artysta
~naydował się w konieczności wiernego na-

W głowach ko, biecych, mianowicie panieńrkich , gdzie
włosy s~ podniesione, i na tyle głowy zwi<J.~
zane, zwykł:t 'im płynność oznaczai~ce ~vika
zui~ przedziały, tym śposobem dogadzana
równie r.ozmaitości, iak rzutowi iasnocie"
niów. Różnili się w tern istotniey dawni ~a
~isieyszych Snycerzy, co w męzkich figurach przysposobili pewny układ .włosów ł
Faunom i Satyrom właściwy: moze dla te-gq, :l.e ten -rodi~y pracy ieft łatwieyszyltl1
śladowania wzoru swego.

'

-.

· R.oznzxiŁ

DAWN\'Cz.r.

X.VII.

·a w kobiecych :r;nało co, albo wcale nie
dziel<.i-c włosów, otrzymać w nich rozmaitości i iasnocieniów nie mo~a.
, vVłosy Satyrów' i ł'aunów sa paiezone i
lu wierzchołkowi .krete; ' bo cohciano im
~

c

' '

.z kozi~ .5ierci~, których
llogi .sta~ym Sa~yrom_, i nieki~dy Panowi

.<lać podobieństwo
~łuzyły.

Apollo i Bachus nosz~ włosy na plecy
ipadai1tce, i tern tylko Bóstwom własn~ ieft
ta warta uwagi pofiać, P.latego że ta cecha,
na·wet clo niepoznania uszkodzone ieh 1igury' wyiawia.
, Zoftawiano . dzieciom długie włosy;
do lat' mlodocianych, iak to wiemy o4
Swetona, który rnÓ\vi: że' Nęron pod swóy

az

pobyt wNea:polu,zgromadził do pięciu tysię
cy dzieci z długiemi włosami ( r )- Lecz mło
<hi ludzie , m.i anowicie u tylney części gło
"'Y, krótszemi ie nosili; wyi<J.wszy przecięż,
za świadectwem Homera, Eubeysk<J l)'lło
dzie.ż.

. ___
...__

~--~~~-

' i '

(1) Su.eton. N~nm. f:" ~.
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Mówiac o włosach .; przemilczeć nie na•
Jezy ich b~rwy. Kolor złot;awy (blond zwykle
zwarty) , za tiaypięknieyszy uchodził> i ia. kiemi naydoftoynieyszych Bogów, Appollinli
i Bachusa; iako teŻ i Rycerzy włosy u da•
wnych były; Elian uwiadotnia nas; ze Aie;x.ander ie miał tey bfłrwy. (2);
Dofioyność for111 wszyftkich częfoi ciała,
iako io r~; nóg, żapewnionym \1 dawnych

„'

I"

I

I

..

J
' '

'

u o~ WXYCl'I:.

.

podlegała prawidłom; ptzecięz dłngie cżasd

i lud:l.i' obelgi, mało 11am zoftawiły tego ro'"
dzaiu wzorów. Ręce Wenery Medyceus.zóvr
8 ~ dzisieyszemi; dlatego przez się Upada ich
krytyka , ze sttorty ,tych co ie ftaroiytrfemi
.
inniemali. Piękność tęki w młodocianyni
.wiekiu polega naprzód w umiarków~ney pui~hności, przy lekkicli nader ryśach , nakształt słabych cieni, v-v· poł~czeniu pal'"
ców, oznaczonych na ręce pulchney niewielkim wklęśnieniem; palce powinny mie6
przyiemne zmnieyszenie , bydź gładko WJ"
toczonemi, i prawie nie oznaczać powi~za~

I'

\

l'lia części. U daw~ych palce przy ukoi'tczeniu '
nie s~ iak w ·dzisieyszych na prz'od wyi'ię:te~
ani też równie iak paznokcie przesarlniey
długości. Dawni Poeci zwali nadobne ręce,
rękami Pallady ( 1 ); niekiedy takie J?olikleta:
(2); bo ten artyfta wyrabiał ie wielkiey pię„
ltności. Między '.rękami dawnemi, ·Iftóre cza•
0chronił, godnemi s~ zastanowienia syna
Nio~y
;, powalonego na ziemię, Merk~ryusza
,
scifkai~cego Hersę grono ogrodne · Farne·
żych. Co się ' zaś tycze kobiecych Herma-·
Phrodyty Borghezych, i obie dawne ' ręce
(co ieft zbyt rzadkiem) ~zwyz -wspomnione.·
~o Hersy 'Z ~~rl~uriuszem grona.
· Nnypięknieytze kolana 'i ' nogi ptzypieać
łhożna Apollinowi ~auroktonon w Villi Bbr·
ghezych, iako tez Bachusowi i Apollinowi,
ll:laiacemu' u nóg łabedzia, w Villi Medicis.
're cfigury <loyrzałęg~ wieku i nadobney
. llatury maia kolana , ich osade~ iako te~
'
c
<
sta~y słabo oznaczone; tak ze mfęd:;r,y ,
Udem i ·nog~ , kolano. sprawia wypw.kło'e
I

----·---L.7.p.476.
-(2) ibid. P· 477_·
(i) Anthol.
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iednoftayną i słodk~, nieprzerwani} zadnem
wkleśnieciem ąni ''')'c\t'azenierri. Z figur zaś

'.

kohiecy~h,

co się r ~ Rzymie znaydui~,
Tetydżie Villi r Albanich iednę ż naypię
kn~eyszych nóg przyznać nalezy.
Piękna noga, iako tei piękne kolano;
w idocznieyszemi; dla ich ubiotN. s~ Li dawnych, niż u nas; a iako oni nie gnietli iak
my nóg ciasnem obuw~em, dochowywali tey
części ciała przy~odzon~ iey piękność, Zaftanowiehia . Filozofów 1 i nader niepewrn~
wniofi(i ; . nad stosunkami j iaki.e doftrzegać
mnieinali między temi ciała częściami, a
lkłonnościami duszy (1}; poznać 1i1am dai~;
ze dawni iak nayftarowuiey tozwazaH ich
formę; dlatego tez W opisach osob nad o„
bnych ia}to to Polix.eny (2), i Aspazyi (S) t za-"
ftanawiai~ się oni nad kształtności~ ich nóg;
kiedy historya nie przemilczała szpetności
nóg Domitiana (4). Co się tycze paznok..cióW

( 1) Art.st. L. '1. p. i47; et L. 2.' p. 1.87;
(2) Da res Ph'ryg. c. J 3,
.
.
(5) Aelian. var. hist, L . i~. t'. l.
(4) .Sutt. D'nni;,
"
/.
I

'
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~g6lnie mówiąc -, s~ one płaścieysze u n6g
i<lawnych statuow niz u dzisieyszych.
'
Piękność piersi męzkich p-Olega w ich
kształtnym i wyni-0slym toku. Tak.~ to pierś
'Oyciec poefów daie Neptunowi, a po nim
.Agamemnowi. Ana~reon życzył ulubionym
"Od siebie mlodzieO:com, piersi p·o dobnych.
Nie widzimy u dawnyck piersi kobie.:'
·cych zbyt ogromnych ; u Bogiń zachowuitj.
·o ne niezmiennie poftać ·dziewiczych. Zakła
-dali dawńi piękność tey czę&ci w iey umiarikowaney wypU:kfości)
iey nie dozwolić
·<:.bytniego wyl:tuiania, używali kamienia z wy·'Spy Naxos, który miałko frarłszy, na piersi ' '·
11• -·ykładali { 1). W niektórych poś~g~c~
V1 e~ery, od natury mnieysze pi1ersi nieco
'Sif: sciśni~ne znaydµią, podobne do •Vypu-:
lłości szczytnie uk.onczonych l i zdaie się' źe
' a ich forn1a l{a. naydoHoynieysz~ uchodziła. ·
W yi~ć z: pod tego o'gólnego przepisu,,
Dianę Ep_!iezyyfi~~ ,nalezy, ·co nie ~ylko mą

./

I

:by

1

I

---------\

(i) Dioscor. L.

Tom II.
I
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·piersi ogrori1ne i pełne, ale nawet w· wiel. .

/

1

bo

ku niewinności.

\

W męzkich .figurach część niższa ciała,
gładkości :i idrowia nosi cechę, a brzuoh nie
nadęty długie rokuie .Zycie (2). Pępe~ ieft
nieco zagłębionym mianowicie u kobiet i
czefto
bierze on fo.!rnę małego vółkoła' nie"'
c
kiedy wznosz<J.c~go się ku górze , niekied1
nieco znizonego.
Do tych ·u\'vag o pięknpści dodam nie"'
które por~dy, •CQ iak mniemam bez uzytkt1
nie bęcl{l.' dla,. ciekawych podróinych i mło~
dych ludzi ćwicz~cych się w znaiomo$cJ

'•
I

„
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:Sztuk.i Greckiey. Nie sźukaymy w iey dzie:..
lach odkrywać błędów, wprzósl się nie nallczywsży znać -i czuć piękno~ci. Ta ma~y
tna ieft: ugtuntowan~ na coazienhem doświod•
Czeniu • . Gi którzy · widz~ poiia'ć sztuki przez ·
siebie ~amych' lecż o iey treści' chyba za
tudz~m zdaniem sad~ić
moga,
biadza;
bo
(,
c
c
c
-che~ bydź sędzi.ami; nie~wiad·omi prawa, podług · kiórego s~dzić im nale1zy; do owych
zlośliwych uczniów podobni 1 co z siebie
nic zdziałać .nie źdolni, śledzić tylko pó„
l'llyłki mistrz6w swoich umieia: Prófiióść
'
<
I
1'1>8.sza nie przeftaie , na . nieczynne1~1 ro:2~aZe.~

kiey pomnożone liczbie; lecz oczywiście ta.
forµia symboliczna, nie ma żadnego zwi~Z"'
ku z pięknoś,ci~. Po!11iędzy .figurami pomysłowemi iedne tylko Amazonki znayduiem1
. z ogromnieyszemi piersiami; wyobrażai<J. one
kobiety, nie zaś dziewice, dlatego wierzcho"'
łek ~ich ,piersi ieft widoczu.ym; nie ieft 01l
takim u Nimf i u Bogi-U; szczyt iego niewi"'
domy, nie styrczy, , wyobrafa piersi w wie"'

\

'

1

· 11iu, a miłość własna
1

lubi

sobię pochlebiać;

zadosyc więc czyn~~c iedney iak dm.giey s~„
dzić chcerh~ a gdy ieft łatwiey · o.dkrywać
błędy; niz 'śle zić pięknośd '. \Volimy .ganić ,
iak uczyć 'się. Tego rodzai u · żnawcy; ;na.
"Widok piękn~y statili wielbi~· liJ. w wyrazac~
ogólnych~ a niepewnem zwiedziwsży i<J. o„
kiem ., niezdolm.i ·obiać •ani piekno~ci iey
'
'
c
•,
"'
cześci . ani dokładnego Ikład,u , zwracaill ·
~
llw,agę swoię klt mnl.emanyrp. iey niedofko ...
llał ośtiofu . W 'Apollinie rni.przskład Belwet.
'

(.2) Ba•co. Per ul. Hi-it. vil. el mor. p. 17 4.
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derfkim uwaiać o.ni ·hęd~ : kolano nieco we„
wnatrz zwrócone , wadę ktora więcey do
naprawy, iak do dzi,eł0a naleiy. V\l mniemanym Antinousie Belw'ededkim ganić będl!
·zbyt na .'.Przód wyftawione nogi; J;lakon]ec
przypomn~ sobie, że gdzieś o Herkulesie Farnezych "czytali , iz głowa iego nie ieft w proporcyi z ciałem; i powiedz"J, że iefi: zakał~·
lnni bł~dz~ przez zby~ni~ ofi:rozno$ć. Ci pod
. pozore~ wyrzeczeni;;i się wszelk~ego dla fcarozytności przes"!du' przedsiębiori niczemu
sie nie dziwić? J ak.qż zimni na widok cudcS'W ftarożytności, odpychai~ zawczasu wrażenie, które by na nich spra'_'ViĆ . mogły, bo
I
sie(; boiar , za nie1imieietnych
a nawet sła„
$

.

' '

1 ~·

,,

,.

I

,

bych uchodzić' dai~c się unieść slusznemu
zadzi wie.p.iu. Przecięż Platon (I) mniema I
ze mocne uczucie' ieft znamieniem diiszJ
lilozoficzney i pocz~tk.iem m~drośći. Kto
chce bydź przypuszczonym do taiemnic
~&tuki , niech przeciw n~ idttc , drogą, .nie
przyftępnie do dawnych pomników, chyb~
,

( 1)

1.

.

,
'

Platon, Thea.et. p. 7• L. I 3.
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pełen posżanowania ku nim. Przekonany
o ich piękności, szukać iey tam będzie, a „

praca .p rzyiemna · orlkry:le i~ oczom i~go ;
lecz nicrchay się nie zraz.a pierwsz~ w dofrrzeieniu iey trudnościę.; bo pięknoś~ która ieft
prawd~ iak ona kryię się: więc niech trwa
"' przedsi~wzięciu , póki iey nie doftrzeze,
Póki iey nie odkryie, bo się ona tam p~wnie
, znayduie.
,

ta

(

. Własnych unikąi~c pomyłek, równie cu- '
Uzych strzedz się naleZ:y. Szacownemi zdai~
8.if. bydź wyroki o sztuce ludzi 1·zemiesło-.
wych; przecięż nje s~ one tak zapewnione.toi i'ak się byg,ź zdaićJ.. Prz,enosz~ oni zwykle to co ieft ttudnem na,d tą, co ieft pię~
knem: takiem bowiem ieft ąawylrnienie wię
kszey liczby Artystów do mię.ry ich talentów
8 toso"•ne, ze pracę więcey nad umieiętnoś6
~eni~.
aznieyszlJ. . ieszcze i rozci~gleysz~
ieft nastepna uwaga; bo pr?.wie ogólnę.. Ka~dy Art;fta ma ~wóy ulubiony ·sposób,' który
l'la<l inr,ie przeno~i; więc to· co się do niego
<:bliia, ieft naypięknieyszem yv oczach iego;
a ieśli sprawiedliwość od'd.aie niektórym
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sztuki , choć ·od ieg~
sty~u róinym, włada nawyknienie ięzrkiem
ieg,o, a może i .µieśmialośc sprzeciwienia.
się odw~ecznym o nich tylu znawców wy~

sżczytnym dziełom

rokąi;n,

)

co im palmę przys~dziły pi~kności.

l3.o c;o do. niegq„ przenosi w duszy on swÓJ
$posób, ia.ko.ikolwiek ieft on małym i nikczemnym; inaczey czyi.by go natych,roi.~st
:pie ~rµienit, i. nie pos~edł w ślady tych wielkich, wzorów, które gdy chwal:t ufta iego,
bl~ini~ przeciw :i;iim dzieła. Bo komu.Z on
prawdziwe, 1 czuci~ swoie po~ieq:ył, ~zyl~
a
czy-li, trwalszemu
słoUT-Offi
rzerniiaiacym,
7
.
'
V
~
• P
"\11; mnien,1ą.,l,li.~ ~ego. moze vxieq;nemu' dzieł
swoich. Ś1wii:idectwu? Jakiezkolwiek przyz'Woitoś.q ' ldad.łą zdanie o. Apolli11ic Belweder„
. .(ki1n w usta BeruiQQ,, ~f!przec~yć. nie mpżna,
zę iego. Apollon ścigai!Jcy Da(nę, którego
fałszywe; w.azięki i jlz\wne. ukończenie,
lu mnieman.ych l,1.Wiodły zn~w~ów ~ Żłorze
ez~ :(>ierwszernl,l ?,•

tr

•.

Byśmy 'W s~dacl~ naszych byli ~prawie,dliwr

' ~i !. kłaść nąm różnicę .nalęzy między ten1'
(.O ieft ifiotne1i1 w rysunku, a mi ędzy tern co

ie.(i; tylko \>rz°ydatkowęm;,inaczey przenosilibr

,,

f
.f

.,
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smy rzeczy ledw.ie zaftanowienia godne nad'
te' co s'! rzetelnym sztuki przedmiotem. Na
przykłaa znayd~e1.ny niekiedy na wa~ch
łllalowanych figury siedz<J.ce wielkiey pię
kności, kiedy st?lek, na· kt6~·ym siedz~, ieft
tylko oznaszon:JUn kiiem równ.opadle poło
waiać· takowe figury nalezy' . iak
zo~yrn.
ryśunki mistr~a biegłego' co w ·pierwszym
l'lly.śli rzucie wyobraża iey rzetelny przedllliot, pomiiaiac . szczegóły' obce w tey
chwili t~orcz~mLl. genit1sz~· natchnieniu.
:Ni'e che~ ia tym przykfode111· wymawiać-nie-·
dhalości , iakie się 'niekiedy„ i w pracach
mianowicie kiedy dzieznayduia,
dawnych
\ <
,
ło wymaga równego we wszyftk.ich częściach
i.tkończenia; tak łabędź, co się u nóg pię
~nego p~s~gu >Apollina w' villi Medicis znayd.uie, więcey do gę'si iak do łabędzia podobny, zadn8y podług mnie nie podleg;i. wymóWce~ bo tu. sztuka' za cel miała, nie pier'!szy
l'zut myśli, lecz ukończon~ z m~rmuru pra-.
c~. Ale sa ludzie , którym ieft łatwiey doftrzedz ni:zgrabnoś6 łabędzia' nileli s~dzi6
o piękności Apollina. Mnieinać mozna, Z.e
takowe niedokładności . 7tt1Jd pochodz1J,

u

I

iz

\
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wykonanie rzeczy .przydatkowych ,powierz'o7
nem ; niekiedy bywało mniey biegłym, rę
kom, niz sam przedmiot pomnika. Rzadkoprzecięz starozytność powód daie do poi dobnych wymowek. Ogólnie mówi:tc, celne
ftarowhie we wszyftk.ich swoiey dziefa
uko1iczonemi.I ·w wielu figuich cz.eściach
c
rach zbroiiJ- odzianych , widzimy naydro·b nieysze otdoby., a nawet franzle pilnie wyrobioneµri, a w nie,których. .statuach obuwia,
i co. tylko do nich nalezy, z naywiększez4
wypracewane staraniem. Podług świadectwa
dawnych Pisarzów, dziwnym w naydrobnieyszych· s~czegółach było ukończe~ie Jowisza
Fidiasza; oni ~ także doGlimvali nam pamieÓ
c
pracowitoki, z iak~ Protogeues wyobraził
przepiórkę w obrazię swoim rpyśliwego Jalysusa. Lecz pocoż szukać dowodów tego,
co prawie ·wszyftkie znakomitsze dzieła da... •

n-

..

I

I

I

•

.'•

I

•'

wnych naocznie dowodza?
c
.Strz~dz się tak.Ze nale.Zy ganić dawnych;.
zawierzai~c S7A:ychom, których zbyt częfto,
nie maj~c wzorów przed oczyma, radzi się·
fcrytyka ; , zwykle wyśledzone w nich przr

,
'

..
.

.

'
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wary do naprawy uszkodzqnych części, all)o
do rysownika ~~leż~, czasem do obu.
Mamy tego ' oczywisty przykład w galleryi
. lustynianich, k-tórey statuy niezręcznie na:t>rawne, skaził rys niewierny w ich nawet
Pięknych ftarożytnych c~ęści zabytkach.
' Niemniey Grecy ftaro,~nerni byli ~ poszukiwaniu pięlmey formy zwierzit, iak czło
Wieka; badanie przyrodzenia równie ich Fi- .
lozofów :lak Artystów zaprziJtało. Wiemy ie
.A.lexand~r ogromni:t summę ośm set talentów
(1) poświęcił dlct- ułatwieni~ tey nauki Arystotelesowi nauczycielowi swoi emu. Byli Sny- ·
Cerze co s:ę szczególniey w tyrn wswławiJi rodzaiu, iako to Kalamis w wyoT)ral.eniu ko--.

I

I

Krowa· Mirona uchodziła za naysławnieysz~ z dzieł i.e go, t:zęfto od
dawnych poetÓ'Y śpiewane; chwalono takie
psa tegoż Artysry~ iak.o tez cielca Menech-

ni, Nic_ias ps.ów.

( t) Talent sre[)rrty wartował podług powszechnego oszacowa'!'ia Sm frank. franc. summa
więc przesłana przez Alexpndm,. Arrstottelesowi dwa miliony czte.ry kroć stn i..ysi~·

er fr.

w.ynosiła

(

I

."
I

,

/I
{

'

/
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mu~a (1).. Mamy re°%o pewne śladyw pismach
dawnych, ze· ich Arrykci naocznie ~ natury

,,

"\

\

'.

· naysrozsze naśl-adowalr zwierzęta.. ~azytel •
miał przed .OCZyffi'a lwa! zywego I' kiedy poI
stać iego wyrabiał (2). Pozoftały nam lwy i
konie fiarożrtne- rzadk.iey piękności , tak
~ marmuru, iako też· na medalach i rznię
tych ]'.amieąiach. Lew siedz~cy z marmum
białego od natury większy; ten sa~ co z Pi. reyskiego portu przeszedł do arsenału We-·
~eckiego, a dziś się przed, gmachem Jnvvalidów w Paryzu znayduie , sprawiedliwie uchoklzi za ieden ~ naypięknieyszych tego
rodzaiu pomników. Lew stoi~cy w pałacu
Barberynich z grobowca odcięty, równi ez od
I\atury większy, wystawuie króla zwierz~t,
_w groźney iego powadze. Jakaż nie iefi _pię
k nośe medal ów miafta vV.elia tyn~ przyozdobi onych zwierzęciem? Wreszcie ci wszyscy
co żywych lwów widzieli, łatwo dofirzeg~,
,
I
że ich ~yobrazenia u dawnych m.aię. coo
'

.'
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I

'\Y sobie pomyslowego, cq- powi~ksza.

wraze:Pie, które ,te zwierzęta sprawui~,, i tifm si~
:i;óżnia.
9d zyiacych
\
c
c
Mimo. mnie;mania niek.tórycn pisarzów
rlzisieyszych, wierzyć się godzi, że Artyści
\
~asi nie przeszli dawnych 'v kształcie kom.
Plat~n kladzie te słowa w usta ffippiasa:
l\Jim:;it ;nasi sprzyia rodowi mtydoftoyniey~~ych koni. ( r ). Nie wchodztc w to zapyta- '
llie ,. dziś do sprawdzenia, nie podobne, czyli
konie Trackie lub . inney iakiey Greckiey .
dziś za
~.rainy, równały się Arabfkim,
się
przekonać
;,
naczelny red koni uchodz~
Wszakze: naocznie można, ze konie Miftrzów
dawnych" więcey s~ iak naszych kształtem
do Arabil"ich podobnemi. Niezaprzeczenie
koń Marka Aureliusza, z bronzu lany, iefi:
1laypięknieyszym z koni. Mich.a l Anioł , · co
Podług powieści Vassarego miał szczegól:nieysze w k.c;miach upodobanie, nie-raz z zad1wyceniem patrz'?c na niego' mpwił: JM„
ie... C~ylii zdanie tak. wielkiego. Artysty,

co

0

-

(I) Plin. L. $4 ~ c. Ig.
i'bid. L, 56. c, 5 •

·(2)

.'
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w~aniu

na szali nieuprzedzenia, przeważać nie poniektórych ooawców
naszych. W koniach, co ftoi~ przed pałacem:
Papie.lkim, któremu imie Monte Cavallo natyldały, z tak~ ganionych letkością. ,
ko się: dawnego znayduie, ieft nader pię
knem; a cztery kortie - bronzowe, co niegdyś szczyt kościoła S. Marka, dziś zwycięzk:;i. bramę Tuleriów wieńcz1l~ St;!- nie poŚrzednim tego rodzaiu pomnikiem. Sześć
koni bronzowych, co ~dobiły Herkula11Iki
teatr, z których szcz;;itków zaledwie iednego
złozyć zdołano, co się w Portici znayduie,
acż szczupleyszey nie co i do Barbaryillcich
poftaci, iako. tez dwa
koni' podobnieyszey
\
mnieysze tamże zachowane , zasługuią. na
w,s pomnicnie między pomnikami tego rodzaiu. Nakoniec konie marmurowe dwóch Balbusów, pałac królew.lki w Portyci zdohi~~e,
ieśli sie nie róvmaia koniowi Marka Aure'
liusza, to nie ustępuiit dzisieyszym. Sama na' wykłość i doświ~dczenie wyzszość dawnym J
nad nami w tym rodzaiu . przypisywać zdai~
się. .Jeft bowiem rzecziJ. iawn~, że w poros
winno nad zdaniem

:co

...'
'

'

I
';

'-.

XVIł.

.Roznzu.Ł

..

I.

nieilrnńczoney liczby ich pos~gów,

·z mał<J. liczb* naszych, w porów,naniu bo-·
gactwa w tym wząlędzie z uhóftwem, dzisiey~zem ' zaledwie moglibyśmy · liczyć kilka
- luh kilkanaście koI,ti, przeciw tysiącom od

I

ll~ch

wyrabianych.
Nie ieft Rzym og-Oł.oconyl!l z 'innych 1fotl'o7.ytnych .zwierz~ rzadkiey ·kształtności: ·W
Villi Nagronich znaydował się _ piękny Tyna nim .siedzagrys z B:,:lZaltu, z dzieckiem
'
.
cem ; niemniey był nadobnym i pies, co
pr~eszedł do Anglii7 sławnym ieft kozioł

I

'

Justynianich. Lecz . naypięknieyszy
zbiór teg<l rodzaiu w ' muzeum Klemeuty1'1Ikiem znayduie się. Tak licznemi i r.ozmaite-

pałacu

ii
mi s~ iego doftatki, że nan1 do~odza,
~
:nien1;asz prawie znanego zwierzęcia i ptaka,, .;..
.~óregoby dokładnie nic naśladowali dawni.
Prawdi_i , iż · większa ich czę-ść 7 ; siczą.tk.i

.

'nam tylko dawne wyfiawnie, a ;esz•.a , icft
dzisieysza napraw a. ,· lecz te ' szczat"k i d o~Ć
WikazuifJ., iak~ była dawnych biegłość w ty1~1·, 1
rodzaiu. Szczęściem ze Artyści, . któtym ich
C

C

Cf

,I

..
I

'.

.

,t

•

łląprawa powierzon~ zoiiała·, ok~zali się g~•
;

'I

.. .

'ł

'

I

'

(

o

I

'

.·

SZTUCE tf DAWNYCH.

dnymi teg~ :zadufania, i tak daleko posunęli
I
wspart'! talent-e~n w :naśladowaniu pracy da„ wney .zręc~ność , ze cięzko ieft niekiedy
nawet znawcy ft:arozytne ·o d dzisie~zych
rozróinić kawałki, -co się rzadko nader
w ludzkich trafia figurach. Dowód oczywi•
.s ty' ze naśladowanie poftaci człowieka. ied
nay,trudnieyszym iak naycelnieyszym sztuki
.przedmiotem. .
\

I

·'

'

.

I

„

I
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.O ryswiku .figur fałdowanych (1).

..
1.

Po statuac'h nagich , nastę.p'iły pos~gi Q.kryte; w .tym szt;ka iednym co przyrodzenie
szło porz.itdkiem. Nie wraz się z ludźmi zja"VViły .ich odzieże, _pożnieysze potrzeby i prze-'
inysłu wynalazki i nayda_wnieysze .tez sztuki
1
, puczę.tkowey prace, człowiek;.i nagiego za cel
nii~ły. Takie.ini byłjr niesforne Dedala po.
sę.gi, .takiemi 1 Egiptfkie, w ktprych się raczey domyślamy iak widzimy, szat nie kry- .
i<Jcych ,nagości.
Odziez dawnych i ogóldie Draperye, czyli
fałdowaniem zwana, ma iak .figury ludzkie,
swoie po131ydowe rysy i piękność. Polega
iey sztuka po wielkiey części, wprzjiemnem..
"VVfkazaniu nadobnych form ciała , to iefi
w zręcznem wyiawieniu te,go, <:o pokryw.a6

.,
I

( t) <iraptles.

..
„ I

t

I
.

I

'
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I

I
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.zdaie . się. Więks7,a częŚ'Ć opisów iakie ma·
my dawnych ubiorów, ieft bardziey ucz~nł
jak nauczai~cą. , a zawsze tak · oboiętn:.!- i
, niepewn~, ze z nich :maloco Artysta korzr
fta.ć- moze. Prawda ie nie fatwo .rzecz tę
.dok.ładnie wyświecić; lecz to nie ieft przed...
mioten1 <lzi€jla tego, id?fie tu tylko o fałdo
wania, ~akich iaam ft:arozytnosć naocznie wy~
/
'
fiawuie wzory. Dość się nad niemi · nieco
zaftanowić, ·Py się przekonać o prawdzie tych
słOw P~iniusza, że Grecy mieli ~wy~zay nic
nie zasłaniać, kiedy Rzymianie kryli wszr
ftko ; fałdowali oni figury męźczyzn. i kobiet,
a Rycerzów okrywali zbroil!·z aczniymy od kobiet. Ubi6r ich bywał
zwykle z płótna, albo lekkiey iakiey materyi, (w niższych naw~t czasach jedwabney)
po c,zęści zaś . z sukna · złozony; obyczay,kto„
'-!.! nie wył~czał sukien bogatych, i złptent
·tkanych. W snycerstwie iak lV malarft)Vie,
1
przezro~zyftość i drobne zmarszczki pł6tn()
poznać dai"ł· Tak.i em fałdowaniem zaczęli
Artyści okrywać firury, nie dla naśladowa'"
~ia :wilgotnego płótna„ którem okryw a.li wzoA
I

I

ł\ I

'

•,

.

ry

.,

\

I

\

'

'

lły ·swóie., ·=a-le :podług ·swiad'ect:wa '.Tucydyidesa ·( r) ·O'latego., że ·dawne :Grecyi ludy,

u'ż~aly sukien ;płociennych (2}, ·co wszelaiko .podług Heroddta., •ma się tylko o ''\I'uriice
kobie~y ·ro~umiec '. ~) .. Mało •C~ przed wie-'
kiern pisarzów którydh wspomnieliśmy., ubiór
1

:A.teńczykow ~ył hiianym (4), ;a "1'ucydyde1
"' o pis.arii u powietr.za , (co ;za 1czp.sow ·iego .
·grass:owało w Atenach ., Wspomina •o ·kosz~
la~h .; z ·naycieńs'tego ;płótna <(5). Wreszcie
ie"Zeii l·na .•'rnieysdu ;płatna., ~szal ~Ub •inn~
iak.~.letką. 1połozyć .qechcemy ·matery~, ,.w ni1Czem 'ta .zmiana =arii <rzeczy •.w ·sobie„ ;arii
Jllaszego '0 .'Iliey iriie ~mieni ·mn"iem ania. Ma1te-rye łletkie. \Wyra'.hiano :niiano~;~cie z 'baweł1lly,, :upr~"''iai1ey -w 'Wyąpie :Kos (( 6). ~Był ~to .
·~tróy 1wąpol~y :.G r·eck-im ;i filzyrdlkim ikdbie~
1

'""'---~-------
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I

•
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opisui~c

'•

'

-~enia~J; inny.e h da~nych malowań, dziś

torµ; lecz za mi~tkich uchodzili mężczyzni,
używai~cy bawełnianych suk.ie.q. (7). Te mateue były niekiedy w pasy ( iak to ~'Vidzi
my na odziezy Charei , ·za Eunuka przebranego, w Terencyuszu Watykanlldm·i czę
fto tak;le rozmaitemi , ubarwione kwiatami.
(8). Wyra~iano ·opr6cz tego"'dla kobiet ma'
terye z mchu, co rośnie na .pewnych muszl~ch (g) , z · któr~go do dziś dn~a rohil!
w Tarencie rękawiczki i poiic~ochy, równie
lek.kie iak ciepłe. Mieli dawni materye tak
-subtelne, że ie mgłami zwali. Eurypides

''

płasz?z , kt6rym sobie

.

mieni~cym zowiemy kolorem),iaki w Aldbratl'
dyńll>;.iem widzimy weselu,

.zniszczonych lub Ę>opsutych, c0 się· w Bibliotece W atykan1kiey, i u Kardynała Alhanie@o znayduią. Suknie cieriiowane, ·c7.ęŚciey się
ieszcze w obrazacl,. Herkulanfkich :widzieć
·dai~. Pisarze dawni w zupełnb.y zoHawiLi
llas niewiadomości~, czyli w świetrry:ch Gr~
cyi czasach, kobiety kraiu ,tęg0 nosiły sza~ iedw abne; lecz .widzi~y Że Artyści .znali
1Ełi roclzay materyi_, i .ze niemi ·,przyodzie"Wali wzory swoie. ..Rzymianom, .aż do czasu
·Cesarzów, stroie iedwabne obceml ·i prawie
llie~nanemi hyły; ale iak..tylko u nich do

Jfigiienia

twarz _zasłoniła, mówi, że był tak · prze;f o.v
czystym, iż prze~ niego widzieć mogła.
Domyslić się łatwo ubioru iedwa-bnego
dawnych, po ich malo"Waniach, po r6żno~ci
barw-, na iednym ·wyganych fałdowani\! (ca

'

.

I

·-

{ x) Tacit. Anna{, L .. ~. c. 33, •

I

.

,!·?""'
,

......
,"

'

•

,,

,
,'

2yla; lee.z -podług wszelkiego _po4obieiifhya.,

.
'

•

co .nie tylko' niewiastom., ale i męzczyznom
z~ ubiór słu iyły (r). .Z czas.em 1iaduz.ycie.
zbytku tego, ftało się( przyczyd~,, że ich noszenie prawem za panowania Tybe~yąsza ,,
.
-Zakazan.em zofiało._
Purpurze nayczękiey wełna za tło słu-

I

'

.

(

~ęto sprowadzać z Jndyi takowe materye„

.I
s.

•J

llaywyższego li~.p.nia wygórował zbytek, za-

i na p.rzeobra'

(7) Plin. Lib. 1 ł· c. 27.
(8) PZrtto. polżtic. L. 8.p. 450.
(9) Salma~. Not. in. Terwl. de pallio. p. x71'•
-i f 7
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iedwab ni~ przyJ>rawiano. Dwa były purpu.,.
rowe .k ?lory, i dwa purpur] rodzaie; pierwszy fioletowy (2), oznacz,ony ·od Greków
"'!yrazem właściwie znacz<Jcym .barw.ę morza (~>), i który nam purpurę Tarentck~
wilrnzuie. (4). DruglJ nakrapiano owym drogim kolorem ., , purpurą. Tyryysk<! zwanym,
do naszey laki podobnym.
Ubió.r sukienny łatwo od a.nszych rozeznać,. ·b o :widocznie uderza ogromem fałdo~
wania swego, i połamaniem za~ięciów so.:.
bie właściwem.
.Jeft :to dosyć .powszechnie pr.zyiętyńl
1 przesą.dem, .ze u ·dawnych wszyftkie fałdo
wania ., cienkiemi i przezroczystemi były.
Lecz śmiało .twierdzić mozna, ze się przynaymniey tyle nam -pozo!bło ićh pos:rnów,
wełn~ :przyodzianych„ ile ·.ż subtelnieyszenij
szatami.

.

•

' .
(~)

'Cotnel. Nepos . fragm. p. 1158. 'Colomn.iile

. purp. p. 6.
(3) · Plin. L. .:u.'c. 14.
(4) ·Horat:' L.::1.. Ep. •1.c. v.':1.07.

.„ '
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. Dodam do róinych materyy, z których
~lę fldadał ubiór płci żei1fkiey' złotogłowia'
choć rzecz tego- nie wymaga' bo takich
' '
·1 mo.zno· znamy; Iecz b ym, i$}
, ' me
fałd owan
•.
sc1. zaspokoił Czytelnika · w tym , rodzaiu cie'
I
k
alV<;>ŚĆ. Lite materye nie były u dawnych
iak s_~ u nas, okryte, tylko subteln~ ze złota
lu& srebra powfok~, na, tle iedwabnyrń, lecz
Całkiem tkane z czyftego złota; o czym 1;ias
Pliniu$z zapewnia, nie ty{ko mówiac o ftroiu A~piny matki Nerona, ale na"~et wspoll<lłnai~c Tunikę Tarquiniusza dawnego ( 1 ).

.

W pozaprz~szłym wie~u

odkryto 'Y Rzymie
dwie Urny pogrzebowe\ w których się znay-

dowała suknia z czyftego złot~ ; le~z chciwi
wlaścic?clą, natychmiaft ii} ztopili. Xięza
kollegium Klęmenty11fkiego pózniey przy-.
21nali się, iz 1;iedney z rzeczo~ych Urn,
""Yci~gnęli czte1\y łóty złota; lecz podług
'1Vszelkiego , podobienstwa, więcey go hycli
ln:usialo. Kawałki galonów znayduię.ce się
l>' gabinecie Herkulanikim, równiez z nay--

'

.,

~

z

--------

(l) Plin. L-33. c. 19. Dion: r;ass.L. 60.p.
687.
I

1
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-ezyfiszego 'złota, rnog~ nam Clać wyobraie"'
nja sposobu· wyrabiania materyi, o których
·'
mówimy.
Widzieliśmy z czego się fkładał ubiór
zobaczmy( iakie były
kobi~t u dawnych;
r /
rózne iego formy. Ńapf:zócl uwal.ać należy
tl'zy osobne•ie'go części, to ieft Tunikę, $U~
.
kni~ i: płaszcz, których króy nayprościey
szym był,. iak tylko· wymyślić moz1:ia. Tur"'
nika · zaftępui~ca koszulę widzi się częfto
na 1ozehranych lub śpi~cych figurach, iak<1
to na Florzę Farnezych, na Amazonkach
Kapitolińlkich, na mniemaney Kleopatr~e
._ . , Villi Matteich, i na hermafrodycie pał~cu
Farnezych. Naymłodszn z c6r~k. Nioby, co
się tuli do fona: matki, tunik~ tylko ieft
r
pr~odziana. Jak: się to iawnie z nadmienio~
iiych fi.gm,· wydaie' bywała 011a ze lnu albo
z lekk:iey materyi, bez rękawów, i spięta
,
tylko guzikiem na 'p lecach' tak ze zakrywała.
\
piersi, kiedy rozpięt~ nie była. Podobny ubiór
r10siły Lacedemo11il~ie dziewice , a to nawet
bez pasa (1). Czasem u figur da'tvnych, wv
\

I

(1) Schol. ad Rurip. II~c. 11• 9 53.
I
'

'

.

,
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I

dać na szyi nakształt kołnierza

pomarszczoosnowy.
tunika
iak
ieszcze
cieńszey
z
nego,
I!wie długie sztuki sukna, ikładały -zwy·
kle sukni~ kobiec~, ~zszyt!J tylko ~ swoiey
długości i spiętę. na plecach iednym luh
kilku guzikami albo haftkam_i. By~a to ~a
suknia, którą czterokę.towę. zwano ; .kładła się
0 na. pr.zez głowę, i słuiyła za zwykły, ubiór
nofkim i , czasów heroi<;znych .figurom. Szaty
tnlodych . Spartanek. , dołem •z obu ftron _
Otwarte, ·wolno powiewały. , i~k się to widzi na figurach tanecznic. Nadto nosiły
kobiety suknie z ręka.wami i;:ia~nemi do ,r<tk
<lochodzę.cemi. , Ta.k i ieft ubiór frarszey ,
z . dwcSch naypięknieyszych córek Nioby,
podobny nmieman'e y Didony, na ieqnym z
lierkulallfkich obrazów.. Sza~y takowe dęCl:o
na malowanych zna'yduiemy wazach. K.iedy
tękawy S<J. szerokiemi iak w dwóch Palladach
Villi Al9anich, nie r\,aleii} one do ' sulmi,
lecz do tuniki. 'Wtedy nie S<J one osdbn<?
odciętemi, lecz część sukni czworoh_oczn.ey,
~o z plecow nakształt rękawów spada ntt
:rai:nionn, i hywa przywi:;i.zan~ pasem Kiedy
I
'
Zas suknia nie ieft zszyt~ na plecach , 1 ale

,

'1

I\

I

,'

I

,.

I

~

•

I
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tylko; spięt~·,, wtedy guziki zch-0dz~ rzędem: rut
ram.i e. Szaty takowe były Ś1wi~tecznymko„
biet ubiorem.: {i)„ Próżniehyfo1y u fiaro.-

zxtnych szukali ręka'V\'Ó.w szerokich) fałdo
wanych,, i pqdwinięt)''ch" takich nap,rzykł'ad
iiakie, d'ał Moka. ą.. Vf.ero nice " iedney z pię:,
inych. statuy kościoła; S.. Piotra..
Dziewice· iak kobiety podwiązywały su...
ku.i e· (2) pod piersiami,, iakto dziś . ieszcze:
w niektórych, stronach Qrecyi .o-i;yni~ (3),.
zt~d przezwikó, wysoką opasanych, któr&
Homer i inni p.oetowie· czę(io dai~ Grecki111
niewiąffom (4).. Wstęga; czyli pas utrzymu- '
i~cy sukni!J.· ijft wido:eznym„ wi:~zd si-ę on.
pod. pie:r:siami w:c węzeł „ niekiedy formę. ró„
zy: -mai~-cy.. Nie· widać goi u dwóch nar
<łafi:oynieyszye,h córek Nioby , zaś. u nar
mlodszey pr2.1echodz~ ko~ice pasa przez plecf
ii . g:r.zbiet ,, iak się· to. takie ~na.yduie. na. czte.-

"

ftoznzu.Ł
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•ecli: karyatydach natur~ney wielkości, 1 zna.,l-ezfonych blifko Fra.fkaty. W czasach pozniey-.
~zy~h nązwano tę czeŚ.Ć· pasa (5) succincto„
0
tium czyli bracile, zgoła były .to naks~tałt

•.
t .·

;

~aszych. szelek,, do. utrzymania po.d pier

1

~l..ami pa.sa ·słu,ż~cych„

Amazonki·, iedne z. kob~et; nie . nosiły
Pod piersiami pasa „ lecz iak mężczyzni na
·hiodrach ,. co im pofoaó· i'iada.wało woienna~
<
o opasać· się toz są.mo. znaczy u :flomera ·,
to gotować d.o boiu„ Je<ln~ tylk~ Am~zon~
lę w pałacu Farnezych z.n,aydlli~c~ się„ ran~

ł

,.

'

:a

ll~. i

'

SJ;>adaiiJC~ z ~onia„

-

W.i~imy' Witęg11

1'

Qpasanc,r p.od; p.iersiami•.
, Ve1ilu.s, kiedy ieft całkiem fałdowana,
~wa zawsro miewa p.a~y ,. z których niższy
l.eft iład biodrami- przewiEJ.zanym, ia.k to
W.idać· na. 'Wen'erz.e Kapit.olirl.Il-.iey, i na tey
<::0 si~ niegdyś. w pałacu Spada znaydowała·f
a dziś do Lorda. Egremont nalezy. Pas.wyż•
'
.
I
~zy ieft właściwym tey tylko ·Bogini,_ i tynJ.
i

,.

~7·· c •. ult•.
'
~ 2 ).. Val.. Fldc; Arg.on•. L 7.. "'· 35 5.,
, ~3)r Pocock. Deser.. of the· East.. T •. 2„P•. x.p-.:.ł.66•

f1 ); Li„:. L

{4} Jl. c„ 590.! Odys~ v •. i,54„

.

'

I

.

to, Poeci pasem Wenery" czyli Gestem zo-.

~--------

'

{5), lsidor,

.'

,•
'

'

,
'
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'

„ '

serce '
Kiedy Jun~na chciała zaiać
wia.
c
c
wisza, prosiła Wenery, by iey _pozyczyła to
pełne taiemnic narzędzie, a- otrzymawszy gof
opasała się · niem zwyczaiem Wenery 1 po
'
' ·
nad niższa cześcia ciała.
'

\
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c

c

<;

'

Niektóre .figury Tuniką: tylko przyodzia"'
ne, co rozpięta. z iedney strony pleców niedbale schod~i,. pasa nie rn~ii'J.; a u mnie,,. marn~y Floty Farnezych s.pada on wzdłuż
nizszego ciała. Antyopa matka Amphiona i
Zethusa w pałacu Famezych, i j inny pos<J-g
w Villi Medicis, no~z~ ·pas, na biodrach 1 po'
.Q.obnym sposobem iakim go Longus opisuie
u Nimf swoich (1). Malowania,IP.armury, rznię
te kamienie, wyobrazai~ nam nieopasane Tan'ecznic_e i Bacchamki, albo pas w ręku ,trzylubiezney ich
oznaczenia
badź.dla
" maiace;
\
c
c
miękkości' b~dź dla okazania' ze w ta11c:i
ciało zupelnie wolnem bydź powinnb. Bacchus także pasa n:ie nosi. Między obrazaini
HerkUiańfkiemi znaydui~ się bez· niego dwie
młode dziewice, iedna z których trzyma.
v{ prawey ręce p6Jmisek z figami, a w leweJ

'

''

l

XV.HI.

- .'

P 0 chylon~ nalewkę; drug~ piastuie półmi
sek i koszyk. Te młode osoby s~ snadź-.
"'Yobraze~iem .tych co sługiwały w koścfo„
łach Pallady, noąicielkami potraw zwanych-• .
ubioru kobiet 11dadała sie
Trzecia cześć
c
i płaszcza ' czyli peplon, wyraż co właściwie
Płaszcz Pallady oznacza, lecz- co z· i:;zase1tJ
do płaszcza (1) Bogów i ludzi (2) ogl)lnie
l'oz.ci~g_n1ętym zoftał. Nie był on ~zworobo
Cznym, iak niektórzy mniemali, lee~ sµkn~m
I
!
Z okr~g~a wycię~ym ną_kształt płaszczów na~
.szych. Podobne;it ieft: do wiary,. że· płaszcz
:tuę~czyzn 'tę~ sarnę miał ' forrrtę; ' zdanie to
ltprawdz~ sprzeciwia się 11iektórym uc.zoll.ym , co o ubiorze dawąych pisali ; lecz
oni .się ksi~zek i wyobtaien mafowiernych,, ·
lny wzorów ftarozytnych trzymamy. u wię
k.szey części płaszczów oboiey płci, tak na
~os~gach , :itako też · ·na rznię~ych kamie~

----·-----

;

(r) Non. Dyonis. L: 2. pJ 45.
<~) Aeschyl„ Pers. p. 199. ti6s.

1 .'

L 035. Soplw~l.
Trachin. v. 609. 6ą4. Eurip. Heracl. v. ,49.
'
I
131, 604. Heletf. v. 430. 5n3. 1556. 16{5.~
Jon. v. 326. Herc.fur. v. ~33 ·

I

.I

/

I•

\

)

I
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''

nia~h, dwa tylko widać kutasy, dwa d~ug~e
·rzut płaszcza zakrywa. W.szakze znayd11i~
•ię .figury; co ich trzy ·maią. , a nawet na.
dwóch stylu Etrufkiego pałacu Barqery·n ich,
'
I
iako tez na iedney pogrz.ebówey urnie,
cztery ich liczymy. Trz.eba i to uwazać„ że
płasz~ze tak męzkie iak kobiece.nie miał)'
u dawpych ftałegą układu, lecz. ze im Ar, tyści podług sweg<> upodobania rzut dawali•
Starożytni mieli różne sposoby noszenia.ich;
zwy~ły hył zarzucać trzeci~ lub czwart~
część iego,. dla okrycia ni!11 głowy w potrze?~e. Tak Scypion Nasika, podług Appiana (1) zasuwał brzeg togi swoiey. Niektórzy pisarze (2) ucz~ nas'„ ze czasem uzy„
wano podwoynie złofonego płaszcza „ co
pomnażało ' ogrom · iego, iak to na kilku
ftatuach uwafać można. Lepz naypowsze~hn,ieyszy sposób noszenia pła.szcza był; za8U.11~wszy go pod prawe_ ramie, na lewe
~arzuci?; niekiedy wprawdzie nie tak zkr'zr

„

' 1 \.

,.
,.
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I

lecz spiętym nad yleoami dwoma
bywa guzikami' i:Jk to widzimy .n a poąagu
c
L
eukoty w Villi Alb!lnich1, i na dwóch ka„
ryatydach w Villi N egronich. . V\li~~ał się on
ta.kze po 'n ad piersiami, ia~ nam' tego mia„
llowicie :figury Egipt~ie Izydy nie ied.en wy- '
fta:wui~ prz.rkład; czasem zamiaft wi~zania
go węzłem, spinan'o koniec iego klamerka..;
~i (3). Uwaiać -na1€ży_, iak ,osobliwsz~ szcze„
Mlność, 'kloc ·iednego poś:rnu, ·dziś w Villi
~edi, niegays ·w~sławney;Villi Adriana w Ti· '·
hurzę ·znale-zione~o , ~o :nad ·płaszczem 'iak
lzyCiy zwi~anym •.nosi :k vve f nak&ztałt .siatki
~wany,

I

tlt.any. · Je.lt on podług wszelkieg-t> podobieti- ..
ft.wa, ow~ . za~łotr~ł ' °którey ·uzy:Wali ·ohcho-... ·
dz~cy 1.Bachusowe ·goiły., · śttóy :właściwy 'Ty„
ltesiasowi :i inn.ym-·W ieszczbiart.om (4). Użr

~a1i 'takie · d~wrii 'nlałego płaszcza:, co

szpańfkich, 'h1b tycih ·kołnier~ów, 'czyli pła„
·s~ciyków ,' 'kt'órych · śię ·zwyc-.zay riie da łłm.>
·i1awił. . Składał się 'r.oń ,z dwóćh szt~k ·lł:J:1&',

„--

....

144.

(~2 Cuper•. Ap_oth. Homęr. P·

(3) SctphoCl. Trachin. v. ·glia.

l

•

'

.

I

..: •

(4) 'Poli, Onom. E. 4, Scg. Jltt>.
I

.!

nie

~rzećhoUżił _ d.ługóśGi ·ramion, 'hak.ształt 'Rr-

· -..:...._„_.....__.~>

(I) 'B.el. civil. L~ 1. p. t 6 3.

,' .
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Reznz1Ał.

dem ~zyty~h , a na plecach spiętych,' tak
d11lece' ze .się w nim dwa przestwory do
p.rzesunięcia ·r~k znaydowały, a kładziono
go przęz ·głowę. Rzymianie . zwali Ry6niullł
(1) p~aszczyki .tego rodzaiu. Podobnym ie.ft
Flory Ka'pitolińikiey, choć niec<? dłu:iszyJtl.
Z dwóoh się on sztuk_.1kłada, z przodu i
z tyłu spadaią.cyd1; , spiętych pętlicami na
obu plecach, i maią.cyoh przeftwory do ,prze'
su.nięcia r~mioh, z któryoh lewe tylko prze:;
I
ieden · ; tych otwqrów przechodzi , kiedf
prawe pod płaszczem zo.ftaie.
Płaszcz okr!waiitCY głowę .kobiet , .iak
go dość częfio znachodzimy w dawnych pos~·
-gach, zd~ł się niektórym uczonym cechą W c„
:fte.lek, kiedy on ogólnie 6łużył płci żeńfkiey,
W eftalek oznak~ ieft Mitra, albo głowa opa·
...
. '
sana szerok<;J. :wftęg~· , co im ~pada na ple.cy (11.
.„ P0 kroiu sukien; wypada ~1Ówic o ich
'barwie, ile' ze pi~ziJCY w tey materyi, prawi"

•

14. n. 33,

·

(J.) Rrudent.. con.tr.Sym.Q,c.I,.':). y. ios·s.

calkiem tego zaniedbali. Jowisza fałdowa- .
nie .było czerwonym (2), Neptuna na które..:.
B.0 nam zbywa dawnyr,n <>hrazie, morfkiej
21 eloności, alfo o seledynÓwem ·bydź musia. io; ten bowiem· k~lor nie tylko słuzy Ne·reidom (3), nie tylk.o wszyfikim mor1kim Bo.
.
, .
1
ftwo.......
~„, a e nawet posw1ecoue im zw1erzeta .,
•.
" . .(4 ). s' tosowme
. wstęgami
har'···
„10110 z1·ei onenu,
.do tey zasady, Poęci daię. rzekom włosy sele. dyn owe (5), a Ninify których .nazwiiko pochodzi od wody, takie w ohr:~zacH dawnych
l1oszę, szaty" .(6). Płas~cz Apollina kiedy g<>
ll.1a, iefi błękitny, albo fioletowy (7), a Bachusa. fałdowanie, coby, purpqorowem
' hy<lź ipogło, zwykle białem. Uczeni przypi-·

rodziciel<';e wszech iefteftw (8}; Junonie
z Przyczyny powietrza, któr~ oznacza, błę-

l

-..._______
'

Martian: Capel. de Nupt. phżl1 L~ i; .
,
(3) Ovid. Art.. L. 3. v. 1 78.
Vajer. Flaccus. Argon. x. v. 1 3!.).

po

11;

v.

p. ,,.,
I

L

224.

&) Ovid. Art. L. 3. v. 178. -.
{p,) Bastol. Pit . Ant . T.
;i.

i •

f

I

t
I

.P· i 9, .

I

I

"''

I

V

( 2)

8) Mart. Capel. L.

,

_,

~lli~ kolor ,;ielony Cybeli„ iako bogini ziemi

5) Ovid. Art.L.

( ; ) Varron. de L •.X. L. 4. c. 30. Non. Mare. e.

XVllI. .

·-

\

\

t> SzTUCB u

T

I

"
I.

'\

·.

Ro.znr;u.Ł

D.A.WNYCH.

kitnf; Cererze żółty• bo on ieft źniw barW!llysunek kolorowany fiarozytnego malowania, zachowany w bibliotece W atykańlkiey„
wyobraża , Palladę, .nie iak zwy.kle z .pław
szczem 'błękitnym, lec,Z ognistym, znać by
wllcazał "woiennego iey ducha; wszak ta'ka
była 'hoiowd. Spa~tanczyków ;b~wa. 'Vidzł„
.my_"W iednym iHerkulańlkich {obrazów We11ere z zółtozłota.wem fałd()Wariiem., ·w ·denm; wpadaLJce,n. zielono'ść.; moze z ·pow~au
·przydaaego iey nazwifka złotawey W en ery~
.Jedna .z ~aiad, ina wzW)'i rzecżonym Watr
;kaiiiliim rysuriku~rma :turiikę ft.ilow~go koloru,
iey ;iefl: zieloilem. ·z tego
iłecz l'ałdowanie
„
°W~yftKiego ' J COŚrtJ.y .powiedzieli 'Wypaaa J !lZ
lllie '.za·wsze i •Jiieściśle ·dawni 'trzyma1i ·się
właściwych ·'Bogom .swoim -kolorow.
reo ·się 'tycze ·sukien 1<.rolow„ ·rycerzów ~
'l.a.płanow, \.viemy ze Nestor ;płaszcz .nosił
;czerwony '(1).· ·~rolowie .brańcy 'Rzymian·,
lbęd.ąc :nay~zękiey z ·porfiru ·wy;obra'żeni, iak
::lię ,t o .na trzech postJ,gach 'W Villi Med.ici•t

(

r

,

.z7~

;-

\

w Villi Borghesich widziecS d:ałe
hinieniać Ś!ę g~dzi, ż~ umyślnie dobierano. ·
'c zerwonego kamienia; by !eh królewik~ pur-- ·
11.

ha dw6ch

Ptirę 'nim 'oznaczy<::. ·W 1ednym ·z dawnych
było fałdowanie
uhra.żów ·s eledynowym

„

' Ąchillesa'(~), -snadż lako 's yna 1'1orikiey The:
łydy. Tegoż koloru przy'odział szatę Sextu·s
lJ 0 lllpe) usz, po o'dnłesionem nad Augus't em
~hodkiem 2wyeięz'tw~e 'mieni~c się synem
łfeptuna (3). ·Nawzaiem„ Markus Agryppa
P 0 wetowawsży straty, był od August-a udato'-vanym d1·or~gwię. ~egoi koloru (4). ·Su=łtnie xięzy u W'5zyftkich ·dawrtych nai·od0w
białemi były (5).

„

I

ftaroŻytn'o~cł , ha 'z nak
ząiohy kóbie't y ·c zarne prżywdz.iewały sża'ty„
~ to u Rzymian iak li Gre~·ów (6) ;· zwyczay
~

naywyzszey

~----~·-..........
I

I

~

· 1, 1
Ico'n. 2. p. 812. L 24.
(S) Dion Cassius L, 48· p. 3.89·
. .
(4) s .
.
uetan. Attg. c. 25.
(
.J. P. '385. Braun
L.
Argon.
Flaccus
Pater.
S)
\ . de ves't. Hebr. L. l . c. 6.
1
1 ) Dion. Hal. A. R. lJ,. 8• 59„ JJ· 4ga~ <ki.//-.
M~t. L. 6.Y. .Z89•

(2)

Tont
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co przed czasem Homera panował. On nas
uczy, że Thetyda pogwżona·w smutk,u śmiercilJ
Patrokla, czarn~ się okryła szat~ (2). Lecz
za czasów Cesarzów Rzyrnfkich zwyczay tęri
, cąłkow.itey doznał zmiarty, ta~ dale ce , ie kobiety iałobę w bi~lj nosiły {5). V\. j ęc kiedy'
Pluta~ch <\ takiey mówi ogólnie, bez ozna'
czenia iey Epoki, mÓv\.i o czasie swoim. Herodya~1 wspomina o nicy w opisie pogrzebu Septy~11a Sewera; za i ego Świadectwem'
wizerunek wosk.owy Cesarza tego , hył oto'
czonym .z ieduey firony l~obietami w bieli,
-.
.,
z drug1ey senatorami CZJlrno ubranemi (4).
1

"

/

.
.•

U Rzymian zwyczay c,z arnych sukien w ża'
lobie był długo trnrałym, wierny howieIJJ1
'
ze Traian straciwszy zonę •Swoię Plaurinę'
przez dzievyięć dni czarn't przyodziewał sil'
kni:f (6).
Lubo kobiety zwykle gO'łlJ. nosiły głowę,
przecięz rtiekiędy okrywały iit szatami, ktÓ'
(2) Homer .Jl. 24;. v.

're czasem i na twarz spuszczały. - Wszakże
.
J."Uł; ł
.-1 Y -0ne do 1:egei szczególniey .przeznaczo~
, kkwa d ra~owych,, naKszta.łt
'ne Zas ł ony, z sztu
' ·11 aszych kwefów złożone , które dla ich
'Pt'Zeźroczyfrey cieńkości :porównywano do

~

\
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P<1 ięczyn (6). Częfto o nic);i dawni 'wspom~·
llai::!- pisarze; takim byl kw~f .b~ały., który
.J\poloniusz daie Medei' (7), i taki Epigrarn.-lna Greckie (8) przypisLJ.ie Helenie. Jedyny
Poinn:tk. tego rodzain, co -się w Rzymie znayduie, ieft sztuka białey materyh ·któr<:J·iyona nakrywa sobie . głowę, iak to na iedney
z ll1ozaik VilF Albanich widzieć mozna. .Podeszłe w wieku kobiety 'nosiły czapke iak ,.
to świadczy 'Kar>itoliALki 1 :pos~g pod, ~imie

.He-

I

łliem prefik .znany; .przecież ten sam Stróy '
oktywa głowę młodey Bachar1tki, wyrytey
'

I

'l"J.n Qgromney 1na11µrnrowey rniepnicy,, ..iak<?

.
'htez .L arw.ę

' .
. '
.
·trąg1cznę., p1envsz~ w pałacu Al-

an1ch, drugę. w Lancelotych znayduictce .się·.

-----·---'--

(6) Ezirip. Andromacli. v. 930. Epigr.gr. itt,Kns~.

• •

(3) Conf. N9ri~~ cenot:Pisan'. p. 357,
,( 4) Herodyan: Hifi. L. 4. c. 3. p. 128. ·
'.
(5) Xi.fil. Eadi-. p_. 247·

~ 7)

not. ad Suid.
Argon.,L. 3. 'l.': 833·

,

8) -4nt/J.Ql, L• 17· P· '457.·

... \
1'
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I

I
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Nakoniec ta czapka ieft 'wspóln~ z niemi
Nimfie Oenonie, pierwszey Parysa kocha~ce, iak ~ię o tym na nizkorzeibie w Villi Lu,
dowizych przekonać można. vV podroży,
lub chn:>ni~c się od słoł1ca, nosiły kobiety
. kapel>1sz 'I'essaHki, dosyć podobny do dzisieyszych, co dna„prawie nie mai<:J. Kapelusze dawnych, zwykle bi::d emi były, iak tO
n~ niektórj;ch malowanych · waz11ch widzimy. ifeden z nich, który malarz Mengs
posiadał , wyobraia Amazonkę walczicę. na
koniu z dwoma. ~ycerzami, u którey podo., bny kapelusz w1s1 na plecach; był on także
zwyczaynym kapłańów Cerery stroięnn. (1)
Na wielki~y wazie mrtnnurowey Yilli Alba' '
nich., 'Pallas rnyśliwa ma )lim głowę nakryt:t; wiemy ze ta bogini lubiła łowy. vwienczenie głów Karyatyd, co nam się ko'
szem ;podfogowatym wydaie, może było na'
kryciem ·głowy właściwym iakiey Greckief
krainie, wszak za ani naszych EgiptcyaniB
nosz~ •czapki, d? tych 'koszów podobne (z)·
I

( 1) Tert. de pallio c, 4. p. 2 5.
(2)

Be~on.

Obs. L.

2•

c, 55.

2
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Obuwiem dawnych były albo trzewiki
al~o sandały; pierwsze u niektórych Herkul~nlkich figur, iako tez u VVenery, w obra-

;e

~yiętyn~ z Łaźni :'yt\;lsa, SI} takiemi.
0s<!g1 kqb1et \'l'Ikazuia nam także ten
to.dzay obuwia, i11iędz; innemi w gronie
Nioby;. lecz nie S<:J- one zaoknrnlone iak u
, ~a111tych,, i szersz,IJ mai~ formę. Sandały do
llóg przywi~zahe, i złoione z kilku pode_
\
'
s
zew, zwykle · 1,naię. cal grubości, wiel ość ~eh
~Pkładów ieft oz1H1.czod:t werzpięc·ami, u
l'edney z pięknych Pallad Villi Albaaich.
Zclaie się, że uzywano korko-wego drzewa
l1;i takowe podeszwy, nie tylko dla iego lekkości, ale że nie ci~ghie wilgoci. Z wierzchu i spodem podbite one były skór~ p~ za
kol'ki vvychodz~C\1-, iak się to widzieć daie
lla inney Palladzie bronzowey, zachowaney
'" Villi Alba~ich. Dziś ieszcze, znayduiac sie•
!i.i
ni~zki we Włoszech; co podobnego uży'"ai~ ob~wia. ' Pallada w Villi Ludowizych'
llosz~ca imie Snycerza Antyochusa z Aten, ma
.Sandały tey formy. Takowe obuwie otoczó- '
lt~ trzema rzędami prze:>zywa11ych .ozdób ,
~ Prostey złożone skóry, przez ftopę sznuro ·

I

.

I•

„
'I

,

I
I
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wane , podobne do tego, iakiego ludzie
'\>\ieyscy między Rzymem a , Neapolem zamieszkali uzywaj:;i., widzimy na dwóch~statuac1i
KapitoliMkich, z marmuru czarnego, przed~
ftawia~~cych dwóch królów wniewoli. Nos-ili
takze dawni, bez różnicy płci, sand:iły sznuroVI' ~me, nakształt siatek 'plecione ; czego
mamy przykład na dwóch .figurach Boll\:icli,
'wyrytych na ołtarzu ~narmurowym w Villi
Alba.nich. N a lazł się w Herkulanum inn1
ich rodzay, to ieft: plecionych z~ sznurkó''"
w podługowate okręgi, część która pięty
okrywa, a nawet i podeszwa także sie .z
sznurków ildadaia.
"
c

ści się pod ftop<J. Raz ,tylko widzimy korki
wyobrażone od d~wny-ch tv iednym z Herkulańlldch obrazów; obuwie ieft czerwonem,
korek zaś i podeszwa żóhemi. ·
'

.

\

ubioru
k Wskazawszy szczególne cześci
c
I
obiet, mówić nam zoftaie o ozdobach i
kształtności ich stroiu. Co do ubioru roztózn16 nalez,y ozdoby od kształtnoś~i; przez
ten oftatni wyraz i·ozurnie się układ fałdo\v
an, iako tez zmarszczk~w wszelkiego rodzai u matP.ryi; przez ozdobę to wszyft:ko, co
ieft wyrnbianym, ubarwionym kwią.tamit
zbogacony1~1 haftem, zgoła do uljiorn przyd.atk.owym . .Srtlrnie iako tez plas~cze ~ da- ,
"'nych były pospolicie na około oblamo- ·
\vane brzeg~mi, które Rzymianie Limbus
' ZWqli. Ob-woda z purpury zwykle takow~
LkłąJała ożdobę, u E~ruf1(6w iak u Rzyrnia~
, ( 1 ) męzkiemu
ftroiowi· właściw~, bo szaty
kobiece bywały w !wło otoczonemi iedn~
lub kilk~ rófookolorowemi pręgami. Jeduę
I

Kothurn był obuwie1ń „1:.-iniey lub wieceJ
nie przechodził wszakze zwykle
poprzeczncy wyso k-ośe>i .dłoni, ą 'Ogólnie
mówi~c, był 011 Muzy trągiczuey ud ziale1i1·
Kothurn Melpome11y Villi Borghezy ch , nia
pięc cali palmu Rzymll\:iego rniQ źszofoi. Rot·
róZ,ni ć iialezy 0 11 kothurnu teatralnego teo,
które_go · myśliwi i woiownicy u 7.ywali. Oftat11i,
był do ci/,mów podobny. 'Rzemiei1 co przY''Yi~zywał . podeszwę wierzchem nogi, rzadko
wyniosłym,
I

:1t79

s.ię na figur'a ch Bofkich znaycluie, albo mie-

'
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( 1

)-Baonar. e.xplic. ad Dem{t. Btr. P· 60.
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tylko znayduie1ny na sukni .figury malowa....
ney, w grobie Cestyusza '· dwie u iedney
z Muz, obrazu z:wykle weselem Aldobra.n.dyiilkięm l1,W~nego .. Odzież ..figur.y Ro.my Ć·q
U Il:?yn:m w pałacb, Barb.e ryn.i ch ,, ieft p.r7;yę.~_dobiona- trzema czerw.onemi pasami J?Oą~anem,i białemi. k,Vl'.iątkami, a. na. ni.e:k.tó.""
.u ch. lig,u.r ach Hedmlańll(ich, obi:-azÓVI'. cztery
~eh. liczyć, można.. Statuą Dyany rntyd.a -.
wnieyszego stylu', w tymże zac;:how.ana zb.i o~ze, ie ft o.kryta. fałdowaniem , upstrzonem
podobnemi pr~żkami malo\,,anemi „ iakeśiny
o. tym, wy.żey "\Y,SJ_>0mnieli. Te p~ofte ozdoby zbogaco.n,e bywały· meandrowym rysem,
czego, ąię, częft.e. przykłady na ·wazach mal o-·
~·anych. ~nayd,ui~.. Wiele się. tam innych ozdób t;_ego. rod.zfł.iu ~nacho.dzi" których, wy-·
. $zCzególnien,ie. rriµ.i ey byłoby uzyteczne~n
t;J.~z dł~giem. i tęsknem„ Ogólnie mó-.

•'

..
;

'

"

wi~c, zd.a ie się,, i~ ro.oda I,>łci zeilfkiey u da~nych iak. dzjś; · rzę.dziłą. z równie zmien\

'

'.l';l.~· '· lecz; mo~e smakowniey.sz~ płochości~··
Novvo.ść i. rozmaitość otoż. iey żywioły:. do-

I

..

.ij::,i,z~ga.m,t ie u dawnych,, w materyaQh. ora~.

i

przez nie ukształconych, niekiedy;
kwiatami lub gwiazdami posianych, ,i tak
daley.. Su.knia. przecięz gwiazdzifta powainieysz<J.- czasem bywała. , nosił iit wro-,
~ek Sosopoliś „ ieden z Etrufkich Rycerzów,
I
"' czem iak twierdzi Ateneusz, znalazł naśla....
„ d.owcę-w Demetryuszu Poliorcetesie (1).
OzCioba ma się d'o wyborności (2), iak
J?i·ę:kność do wdzięków. Wyborność nie w sa-·
b:lyni ub~orze, ale w iego polega układzie „
który kształci ręka smą.ku- Szaty dawnych
Prościeysze od n\iszych, i dokładi:iey oznaCzai~ce formy ciała, do którego częft:o przynai~' chociaż go ni_gdy nie Ścifkai~ ani gniot~'• zda.i~ . się na. pozor' mniey1.iak dzisiey6Ze przysposobionemi do rozmaitości form
ntalarfkich, a zatem ich faldowanie uhogiem
. '
.
.
'\'\>Porównaniu z zbytkien;i naszego. Doświadczeni~' wszak.Ze u.czy, iak pełnem -było sma~u. to . ogr~uiiczenie, w ścisłych obrębach
Przyiemney nade wszy(iko proftoty. Po.ftaoi
ll'laladkie, połoman} eh fałdowań naszych ,
\V szatach

(1) F

(

I

I

1

.

.

ou,s. L. 6. p. 5 i 7.

ćlegonce.

l
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w opqki i ikały, któretni
zmieniaiac ie iakhy
./
przywalone ni1rn~ pięk~1e ,formy Ciała, tell
naczelny przedmiot wyobraże1i sztul1.i; kiedy z drugiey strony materye ~tóre one

pr~edfi.awiać mai~, trac'~ właściwy sob.ie cl~-
ra.kter' i ftaifj się tylko nieprzyierrune cur
z~cym ogrnmęm. Nic lepiey iak ta skronmość chwnych w fałdowaniu nie dowodzi,
,. smakdb
u, o reie proftota' ).· 'natura .s~ tresc1~
go. Lecz wśrod_ tegq pozorne.go ogranicze-·
'nia, podał iin geniusz _iysi~czne sposoby
rozmaitości w fal<low.aniu, i zoogacił ich u-·

hóftwo, kiedy nasze doftatk~ wyniszczył zby'·

tek.

'

Ma swoie epoki sztuka fał4owania, iak
rysunku oiała. W zniosła się ona flopniartli
u dawny~h od naywiększey proftoty , do
~aywyz~i,By wyborności. Mowa ogólnie o·
nicy powiedzieć, że wra~ z poftaci<J. ciałli
pofiępowała ku u<lofkonaleniu, i tez sanie
miała .ftopnie. w czasach nayda,~nieyszych
tndo wydatńe zmarszczki s~ prawie profte1ni1
lecz w czas~ch świetleyszych sztuki, szuka'
no w nich rozmaitości, 'il- to :µa.śfadui~c na~

.

'

•

.
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turalne ich formy, i ile' mo~no.:ici, .fi:osuią.C'
, ie do ci~ł1a poftaci. Podług wszelk.~ego p~
dobie1'~ftwa, w dzieci1'dłwie sztuki sposób układu fałdow~1i był tenże sam co póż1~iey
lecz sztuka niedość wydofkonalona, nie zdoływała wyobrazić rozmaite przerwy i . cieniowania że tak powiem Żmarszczków.
Nie mo ina bez zadziwienia; . zafi:anowić
się nad t~ rlziwn~ rozmaitości~, nad tym
sn1ak;em wybornym; któr:r uderza w faldo-

ł

l

1

'Wnniach dawnych, a to zacz~wszy od wazóvr
11l::i.lowanycl1, a ko/1cz~c na nnytwards~ym
kamieniu, iakim naprzykład jeft Porfir. Sta·.'
tozytnQślf .zoftawila .nam prawdziwe tego.

todzaiu wzory. Nic wy.bornieyszego, nic
szlachetnieyszego iak foldowan;P, Nioby. Kiedy
, Artyści chcieli okazać nadobność. nago-:.
sci, iak u iey córek, , odziez przyftawafa do
ciała , w zngłęBieniach t:rlko oznaczona
zrnarszczkami , a przykle.i ona , że 'tak poWiein, na ci.1,;ściach wyniosłych. Tym spo. Sobem wfkt11jyWRła· ona raczey, iak wyobra'
Żafa ubiór·.' Jefr to rzeCZQ do sprawdzenia '
ła.t~ę' ze ~:szelkię_ fałdowa; ie' co llię !la. ia.:
kiru członku wz.nosi 1 i zwoln.a na dwie rozcho~

-.„
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dzi ftrony, nie sprawuie żmarszcze11 i przerw'
iak tylko w mieyscach zagłębionych. Te
fałdy naprzeciw wyftawione i połomane ,
tak od dzisieyszych poszukiwane Artystów,
nie uchodziły za piękność u dawnych; któ•
1
tych smak. dobry pr<?ft~ zawsze prowadził
drogą.; lecz widać niekiedy w ich fałdowa
niach iakby od niechcenia rzuconych, naprzykład . La.okoonta, iak kształtnie· umieli
dawać im ten po,z.or wolności~ a nawet
malarfkiego ,fkutku, za którym c~ęfro próżnie, z tak widocznem ubi~gamy się wysileniem.
Przedstawiliśmy rófoe 'części itÓioru ko··
hi et; ·stróy' nam ieszcze ich głów do opisania zoffaie. Mało ·co mam do powiedzenia
o ubiorze Greckim dawnego ftylu: rzadko
I
się ·bowiem z włosami tre.fionemi ·znaydui~,
c.o zwykle w l~ohiecy,ch s~ "ięcey iakmęzk.ich
~ani~dbanemi. W .figurach wysokiego ftylu
włosy s~ poproftu zczesane po nad głow~,
przecięz płynnemi poprzedzielane wklęśnie
niami. U młodych dziewic podniesion~ i
J:::Wi~zane na. wierichołku głowy., alb'o'w wę-

..

,

I

I
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zeł zebrane, i szpilką. ~a tyle głowy spięte
( 1 ). W tragediach Greckich, naczelne pł<j

ze1}fkiey osoby, z tak~ proft:Ot<J. stroiu głowy
-lla teatr.ach widzieć się dawały„ Niekiedy
•
I
1 -Wlosy
kobiet .znaydowały się rprzywi<Jzanę
z 1Jlu, w pewney od gł<;nvy 'Odległości, i
spadały w wielkie pąkle pod wstęgit co ię '
spaiała, iak to na figurach EtruJkich oboiey
~lei, .uwafaĆ mozna. Tym kształtem s~ wyl'obio.nemi włosy Pallady w Villi Albanick;
inney nmieyszey co się w Anglii znayduie,
dwóch Kariatyd Villi Negronich, Diany
llerkulań.fkiey, i 'Y"ielu innych pos~rnów.
Warkocze opasuiłce głowę, na zadney z fiatuów <law,nych widzieć się nie dai~; lecz na
niektórych wizęrunkach dam Rzymfkich dostrzegai;r1y firoie z włosów fałszywych. Pos~g
Lucilli, żony Cesarza Luciusza V era, zachoWaney w Kapitolium , sam z białego, ma wl'~,- ' '
$y z marmuru czarnego, które naks1.tałt p~
tuki 1 klaść i zdeyp10wać moina.
I

I

·,
(1) Paus. L.

B·P· 638. L.

10:- p.86:i.
~
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Zdarzaia · sie" u niektórych statuów włosy
,
·c zerwono farbowane, iak to w Dianie Her~
kulanfkiey i małey Wenerze tegoż gabinetu,
iako też na pos:r nu kobiecym fałdowanym~
co się na podwórzu zamku w Portyczy znay·duie. Wło?y Wenery Medyceuszów zł o c one
mi były, podobnież iedney z gł~w Kapitoiirifkicl~~ , Apollina. Lecz , żaden pos:rn nie
wyiawia widoczniey włosów pozłoty, iak
,piękney Herkula1iO.~iey Pallady , gdzie tak ,
,grubtt była, ze i:t lifikami odi~Ć można.
Strzyżenie wło.sów, tak dobrze dawnyro
ioak dzisieyszym znanem było. Ethra. matka
Teseusza (r.), jako też inne podeszłego wieka
kobiety, z ogolon~ wyobraził głowfJPolignoh
-w obrazie swoim w Delphacli zachowanym.
I
(2). Pewnie ten obyczay oznaczał trwał~
wdow · żało·bę, iako to. Klitemnestry i Hekuby
(3 ). Dzieci pD śmierci rodzica., o.strzyżone

·nosiły ~łosy (4), czego nam przykład Elektry
i Orefi:a dowodzi ; co widzimy na ich sta·1Uach w Villi Ludovisi. Znachodzih1y tak-

~

' '·

'

(1) ·Paus. L. 1 o. p. B61 .
(2/P·aus L, io. p. 864. Con/. Eur.ip. Phoeniss.
I'. 375 . .
-f.'5) Eurip. Iphig. Aul. "· 145s. Troad. v. ~?fi·
~Bo. Helen, "· IO!J3• .c 134. 1.a4 0.
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'

.
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~e, że zazdrośni mr-zowie ucinali włosy żo
llo:rn, swoim, b~dź karz:;tc ich lekkość, bitdź
- by ie przymusić do siedzenia w domu . (5)·
'.Na niedalach, obraz.ach i ftatuach znaydu•
I
ien1y gfowy niewiaft i Bogin siatk~ okryte,
llaksztalt tych, iakic!i kobiety Wloikie do
dziś dnia w d~nm używai~ 1
Nie ieden posir n dawny noiiił kolczyki,
- łlakształt W enęry ' Pr.axitelesa 1 iak' to świad
cz~ przekłóte uszy -córek Nioby , W ęnery
l\'.l~c;lyceuszów i wielu ii:inych. Lecz dwie
nas tylko statuy z kólczykami doszły; ied1ia
z nich była Kariatyda w Villi N egronich 1
I
druga niegdyś w zbiorze kardynała Passionei,
znaydui~ca się, przeszła do Anglii po zeyściu
iego. Kolczyki te nie s~ osobno zawie~zon em.i, lecz wyro bionemi z okn;rnla, z tego z co i ftatua ciosu. W Villi .Adriana -dziś

' Gr. ap. Orvil. 'Anim. in Chart. p. 365.

(5) Anthol. L. 7· P· 453.1
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Fede, widzimy dwa popiersia gliniane
~hilich iey popiersie , gdzie n~ wierzchu , ;
ż podobnemi żausznicami. Apuleiusz wspO"'
CŻofą · znayduie się kleynot nakształt xię""
zyca.
minal że ·się niemi młodzi ludzie strdili. No"
si ie Achilles na malowaney wazie Biblioteki
Nareczniki równie także niewfościemu
Watykaiiikiey,: Platon ·w teftamencie swoi:°?-,
- ~troio~i u da~nych sł~żyły, iak u nas słlł
wśród l'nałey liczbypozofrałych po sobie droż•
Z<J. Mai~ qne zwykle poftać węża; niekiedy ,t
-szych spz:zętów > o złotych zausznicach wsp o""
'Okr~&łego tylko sznurka, co. si~ kończy gło
mina (1), przecięz Xenofon wymawia Ap.al\v-ąmi gadu-. Gabinet 'Herku.lart:l.ki 1 niegdyś
Jonideąowi , uszy przekłóte ( 2 ). U kobiet
· ,łlzyrnfkiego kollegium ) posiadały rozm~ite
v.wyc?ay noszeni.a kulczykó~, zdaie się, że
:~ złota tego rodzaiu ozdoby. Niekiedy ctac~l
1
• to
był iak dzisiay powszechnym' iak to ! na .
Y one częsc wyzsz~ ram1en1a)
1:a k się
wielu wy~brażonych widzimy wizerunkach,
lla dwóch Nimfach. uśpiony~h W atykanfkie.:. naprzy~ład Antonii fony Druza, Julii córki
' ·,
go 2,hioru i Villi Medyceuszów, widzieć da•
Tytusa, · Matydii, i na nietnałey innyclt
ie, którym [orma tey ozdoby , nadała mylnie
liczbie.
l\leopatry imie. -Niekiedy. także iak u n'as
Nie tylko uezy kólczykami , ale damf
(t) naręczników uzywały kobiety' czego nain
Rzymikie iak nasze , zclohiły głowy drogiemi
llrzyldad Ka( iatyd-a Villi Neg~onioh wyfta„
kamieniami. W ogrodzie pałacu Farneżych~
'wia. Wiemy także , ze Wodzowie Rzymscy
pod postaci~ 'Wenery widzimy Marcyart~
'\\' tryµmfalnyt.h wchodach swoith naramni- '
iynowicę 'I'r(ljana, z głowl} przyozdobion~
}\ałlli lldobiłi sie- (2), czego iedna.k nie wi~
rj .
.kanaKiem i drogich kamieni). a w Villi •Pam•
~ Zlłlly na pozofi:ałych nam łuk.ach .tryum...

I

f f

'

'•

'

'
(t) Diog. Laert. L. 3. Seg. 4~ ·
'.(<$) Ibid. L. :1.. Seg, 5 q.
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nych Cesarzów~

~·-'-----( 1) Jl.fanill~.
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Nie były; u dawnych i nogi bez ftroiu.

Polegał on w pie;ścieniu albo ~pasce, u:r;nie1

szczoney ponad kostk~, a właś.ciwey mianowicie figurom Bachantek (3). W kraiach
wschodnich, zachował się do dziś dnia oby·
czay noszenia, .czasem nte iednego, z takicli

..

pied cieni..

I

•

.
Przedftjlvfiwszy cośmy tylko ,naygodniey·
Szem zaftanowienia OStdzili., O ubiorze ko·
biet u · dawńy.ch, wypfl.<la n!lm toz samo
w~ględem męzkiego uczynić. Lecz nie mozemy w tem wyszczególnieniu trzymać sir.

heroimezkich
ezesć
.bo :wieksza
p osagów'
""
(;.
c
c
· cżnemi będ1Jc, . śladu nie wystawia odzieży;
radzić n.am się w tym · przyydzie obr
wiec
c
; c,z aiów cywilnego życia., ·i wraz mówić o

''•

stroiu Rzymfkim i Greckim 1 nie wiele ocl

siebie' różnym.
Chociaż koszula, czyli tunika, zdaie się
1

,

.

••
•I

z części naypotrzebnieyszych ubioru, przeeięz nie tylko povYS7.echnie UZJ'
wan~ nie była,- lecz u niektórych ftarozr

J

"l:ny~h ludów' uchodzlła za zmiękczało~d. . 'O'
.znakę (4.). Rżymianie
pierw.szych czasów na

I

, golem ciele ~ogę nosili '(5), tfk.iemi statuy
lloinulm1a 1 Kamilla były (6); w wiekach

na.w~!: póżnieyszych, :Uara'i~cy ·się ua placu
l"natsowym pozyikać krefki ludu na urżęcły ·
_l1ie przyodziewali ibh (7), -a ·to dla wfęks~ey,
łatwości okazanła blizn kt.órem.·i. byli okryci.,
tych szlachetnych znami'On ich :z aslug i 'odwagi. Lecz c~as upowszethnił używanie tu·
b.iki tak ·w Rzymie11.ak w Gretyi, oclrzu~one
tylko od 'Cynickich Filozofów. Wiemy, ie
A.uguft w z1rnowey porze do czterech nosi1
tunik. Naywl.ększa c·z·ęść pos~gów, popier-

>

/,

~iów -, -nl.zkorzeźb, tylko nam ie na ~zyi i

piersi.ach ·wfk-azuie , bo Rgury SIJ płaszczami
'albo togam1 przyodziane. Rzadko się ·z nay•'<luia. w ·s amey tunice, iakierni SIJ. Terencyu...
sza J. .Wirgiliusza w atykaiilkich rękopii.~

·w

0

bydź. iedn~

ł
{4) Herodot. L. 1.p. 4.0,
(5) Gell. noct. Att.' L. 7· c. I~-.

(6) Cie. Orat.'1pr. •]Ilf. Scauro.
(7) l?lu,t.p_. 492. L. 51-

"(5) .Anthol, L. 6;c.-s. Ep. 5, Suid•.
.I
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smach; kar~ to nawet było żołnierfk<J..' za
lekkie wykrÓczenia' odbywać w sarney tytko tunice przeznaczone sobie roboty es).
Tunika właściwie zwana, ikładała się
.z dwóch długich sztuk czterok~.towych, ·po
obu ftronach · zszytych , iak to widzieć
pos~ga kal'łana Cyheli w gabinetno:ina
cie Browna w Londynie, gdzie nawet szew
Ma ona otwory, dai~ce
' ieft 'Yy<lanym.
przechod ramionom, część która spada do
połowy wyzszego, -rótki przypo;nina rękaw,
przecięi bywały tuniki kt6rych @twory nie

na

prżec

;

.
'·

.

t • \ •
h 0 dz1'ły p l.ecow., \ co własc1w1e
•

I

k a-

rę

wów nie miały, iak u pięknegÓ pos~rnu senatora w Villi Negro.nich.
Zdai~ się, ze odziez nizsz~gó Ciała, czy'w pr.owaff
(!
'd przy1toynosc
•
li spo dme,
na~rz.o
,dziła na t:e'atra, ho one zwykle os.obom komiCTinym i cudzoziemlkim służ~ .Ci.gurontW przedfiawianiu pierwśzych, iako też wszr
ftkich barbdrzyMkich, widać poł:.lczone spO"'
,dnie z pończochami, nakształt pantalonów,
I

I'.

'

lub llaszych czeczerów. Lecz niekiedy da. Wni zakrywali tę tylko część .ciała, to się
od pasa <la k?lana rozcią.ga, iak to nam
, Fabretti w.fkazuie .na figurach Traiana (1)„
Zarniaft spodni używali Rzymianie taĄm „
Czyli / obwod~w 1 któremi ohw~idli uda, co ,
i.ednak uchodziło za znak ,nieiakiey :llRiewie~ciałości, któr~ Cycero, z tego powodu
"'Pompej.uszu pofi.rzega (2).
'
\ Grecy nosili y1aszcze a Rzymianie togę
i1a tunice. Płaszcze dwoiakiemi były, to iefi:
któtki.e i długie;. krot~kich· liezbno trzy rodza:ie, pi~rwszy Chlamid~ · zwany,. 'podług ·
Strabona, raf~ey p~dłu.Zny iak okr~gły, slu-.
żył ogólnie-za ubiór' woyfkowym (3). Okrywał on lewe ramie, do któregb był przy-·
- :Piętym. Krótk.<">Ści iego, większa wolność
E:hodu zdaie się. przyczyn~.' Żadna statua
iavvniey nie dowodzi rzetelności formy iego
:Prz~z Strabona wlkaza:n~y , iak: pos!Jg n ad '
l'laturę wiikszy um.ies,zczony w ogrodach.

(

/,

I

.'

4.

c. 24·~ .

'

/

( 2) Cie. ad Att. L. 2. hp. 3;.

(3) Strab, J.,. ~. p.

1t 1

g„

I .

.
.' l

~

•

• f..

, -..

(r) F!erod. L.

(8) Plut. Lucull.p..._o 16. L. 1 !I·
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Kwirynalikich. Papieża.. Dodaymy, ł.e 'pła""
szcze -woiowników zwykle. dla ciepła, miały.
P?dszewkę ( 1 ).'
U At.ei'iczyków Chlapiida była ubio.rem
~nłod'ych lvdzi (2), to ieft tyc~ co od lat osim~
naftu do dwudziestU; byli prze.ło.Zeni ftrazy,:
mi91-fta, i co si~ sposobili do boiów (3)..
Płaszcz ich,, był czarny,, i takim, się on ai, ·
do panowania Adryana d0chował, w biegu
kt?'r ego sławny Herod Ąttikus 'dał im chlamidy białe (4).. W malowaniach Terencyusza.
W, atykań'fkiego s~ ene odzie.Z~ powszechn~,.
prawie. wsz:y.ft.ki11). młodzieńco1;n, 1,lrodzenia
.
w.ol'nego..
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I,

I
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Urugi. rodzay kL'ótkich płaszczów- Chlai:na zwany,, :pie. przywi~zywd się fak chla1:ni.<la, na. ramieniu, lee~. opie~ał na plecach.
T-1zeci nakoniec " czyli Paludamentum, purpur'o wego koloru, był dla Rzymian, czym '
Chla~ida dla, Greków.. Słuzył on Rycerfkie„
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Jnu stanowi -(5), Pestii:us Equestris; był 011
także płaszczem • którego '7\Todzowie a po
telll Cesarzowie Rzymscy wył1iJ'cznie używali,
Prze~ięż ci: oftatni nie przyodziewali go w
llzyr.nie , aż do czasów Galliena ,. gdzie nosili togę. Doradzili przyiaciele Viteliuszolvi, wjezde.ajęcemu· do mi afta tego, by zdi~ł
Paiudamentl;lrn, i wzi~ł togę konsularn1.;
Przekłudai1iJ.ć, i.Z ' mogłoby si(:) zJawać, że
~ię obchddzi z Rzymem iak z miafiem szturlnem zdoby,tetu. Septym Sewer w wspania-.
łym swoim do Rzymu wjeżdzie, za tym
idę.c przykładem , złozył płaszcz wo<lzowfki
'tl bram miafta' tego, a zsiadłszy z konia, i
przyodziawszy togę , resztę drogi pieszo od... ' '
Dra.wił (6).
· Płaszcz. długi Grekóvv na wieh1 znachotlz-imy .figurach; był on niekiedy podbitym,
iak u Nefiora, z przyczyny podeszłego wie- ·
ku.. Płaszc;i Cyników bywał także podszytym
:Ubo w dwoie ~łożonym, duplex pallium,
....___---~--~~~-

f1) Plut.• Lucull. p. 932.
(2) Luryan. Amor. p. go4.
(3) Artemidor. Onirocrit, L .. J. c. 56.
(4) Philoscr. vit•. .Sopńist. L.2. P· 550

(5) XijiJ; Aug: p. 94.
(6) Xifil Seper. p. 294.
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nie nos'ili tunik; częściey ie-.
dlatego .
dn,ak był fkładanyµi niz podbitym.
Tak wiele 'pisan,o o snkni Rzymian tog~
~warn~y, ż~ te uczone poszukiwania , za:
ieszcz~
rzeczy, w wieksza
miaft wviaśnienia
c
<niepewność wpr~wiai~. Kiedy Dionizyusz
Halik.arnafki twjer~zi , Że Toga wyftawia··
..,ła półk<?lafi:~ formę, może on tych słów nie
ft:osuie do kroiu, ale do spo~obu którym i~
noszono, to - ieft, że się takę. zdawała na
pła·
ciele; I bo iako Grecy używali niekiedy
•
szdów na dwoie złoionych' moze byd:b„
ze i Rzymianie podobniez lkład~li Togę :
mniemanie coby ułatwiło cięzk~ do roz...
wi~zania tru.dno~ć o iey prawdziwey formie: Lecz dl1~ Artyft ów dosyć będzie wioozieć,
ze Toga ·bialego była koloru; bo kiedy iin
przychodzi okrywać fałdowanieni Rzymfki<'
figury~, inogiJ. brać za. wzór pozofiałe narn
statuy. Uważać naleźy, ze ten rzut togi, który Cinctus Gqbinu.s nazywano, właś,:iwy Religiynym1 obrzędom, a mianowicie ofiarnym,
w tem polegał , ze toga nacl głowę wznieąioJ11 b~ła, że iey poła I.ew~,. zoftawui~C
1

,.

I

'

'
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l\'olnym prawe ramie, okrywała łewe i. piersi,
WŚtod których awa iey końce (przechodziły
ieclen przez' drugi w sposób' ze' toga do nóg
gpadała, W takiey poftaci widzimy Mark.a
Aureliusza, na nizkorzeźbie pozotiaMy z bralriy tryumfalney iego ,. gdzie ieft wyobraża„
ny czynj~cym ofiarę. Wsz"ak róine innę '
narożytne zahy,tki, świadczac to samo; wiec"'
\
.
l
.l\iedi Gesa:r:ze mai~ togę zasutl} na głowie
.
ieft to znakiem ich kapłaJ.'iskiey godności.
Zwyczay nos~en\a ka pehiszów sięga
llayclawnieyszych wieków . Ater1czykowie
· l.lzywali ich równie w mieście i·a k na wsi: .
W wyspie Eginie nakry""..ano niemi gtow~ „
ll.a\'Vet pod czas widowisk publicznych, a tQ
od czasów P:rawod'av~Jcy Drakóna. Rob~ono
kapelusze z I~ilśni; nosiły ie u Greków ~so....
by _wszyftkich ft:ańów i wieków. Kiedy Atenczykowie porzucili ten obyczay w mieś'cie ,,
J>tzysposohili go Rzymianie, Sweton u"'iadon1ia nas, że August nosił zawsze kapelusz,
~zyli się przecJ10dzi~ po pałacu swoim, czyli
lla wolnyn1 pov,·ietrzu. Szczególui-ey przeci~i
kapEtluszów na wsi ul.ywano, by sję. od &łońca i deszcza zasłonie; ku tem.u ro.zpu.b~-czan•

„
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.
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ich fkrzydła, i pod· brodit wi~zano, co dawał-o zrecznosć zarzucania ich na pl~cy '
kiedy głowę ochłodzić ·chciano, iak to wi(lzimy w figurze Tez.etjsza na iedriey z. wazów · B.iblioteki Watykańlkiey. Były one także zwykfem n~kryciem wieśniaków i pafierzy
ztad ich kapeiuszów Arkadyi!kich
'
c
•
•
i.inie ;( 1 ). Nic powszech.niey~ego :.i: dawnych1
'
.
'
, iak głowę koncern sukni ok:rywać, a u Rzr
mian P?ł~ togi. Do tego było to zwyczaiem iak u nas; mieć gfowę. odkrytfJ: w przytomności osóh wyższego rzędu (2), a przeciwny obyczay,)j
nawet między równemi,; za.
r
.griihy uchodził (3).
.
Obuwie dawnych Ik.Jadało.. się
trzewi·
k6w i sandałów. Formy ich i rózne przywii}zania spo~oby, zbyt s~ rozmaitemi, a w sztU'"
,ce zbyt mało Żnacz~cemi , by na przydłuz„
sze zasługiwały opisanie. Wiemy ogólnie od.
Appiana (4), że t~·zewiki Rzymian Mulei zwa"'
~

r

z

:U.e~ rofoiły ' się od Greckich„ Lecz. 'Wczem,
J;>olegała ta różni~a ,, ~lad nam tego iaden nie

Potoftał. Znako~it.si Rzymianie· nosili ie
~e fkóry czerwo.ney ~, sprowadzont~y z Pontu
(5), a niekiedy złotym i srebrnym zhogaco~Ych haftem'· lecz pospolicie z cząrney były
lk:óry, i zayin owały .d o · pół łytki (6) „ ce> ie.
do cizm ' .na~~ych pod:ohnemi czyniło. Wie•.
lll:y ze szlachta Atę11fk~ ą.osiła trz.e wiki przy-.
Ozd~bione półmiesi~cem srebrnym, lub zsło~
~iowey kości, a Rzyri,1Ika całylll miesi~cem;,
lecz te oznaki dot:~d na. żad,nym n,ie znalazły
i>ię pomniku~

· -Rzecz'! zdaie si~ dziwn<J ,. że dawni, co
'Wyszukanie we wszyftkiem tak daleko posu-

'

'

'

11ęli' .wygodnego a raczey koniecznego zwyCzaiu no~zenia chu'ftek, nie przysposobili, co
~eft nie w~tpliwym, przynay~niey u Greków,
llzyn1ian'ie zaś długo serwet nie znali, a gdy
~ię pózrio u nich' zjawiły 1 k.11.Zdy własn~ d<>·
tofu. przynosił..
.

____ __

....,____

( 1 ). Dion. (Jhrys. Orat. 35. p. 433.
ez) -Plut. Pomp. p. 11 ~7· L. 17.
(3) ibid. P· I I 69.
(4) Appian. Mithrid. p. 144„
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(5) Pales. Not. in Ammian. L. 2~,. L.,4. p. Sge.
(G) Elotat. L. J • .Sat. 6. v. 27
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Zakońc~my ten rozdział krótkiemi nad

·•l
'

I

/

· '
I

'

'

fałdowar~.iem uwagami •. Jak się ma wyraz do
inyśli, tak fałdowanie do ciała. Cz~fto ła,
twiey ieft znaleźć myśl iak wyraz„ czyli wła
ściwy iey obrot. Jako w ogólności sztuka
1nniey nagich, niz odzianych utworzyła po8~gów „ tak, ~alece, że ich .kilkadziesil!t pierwszego rodzaiu, przeciw iednemu drugieg~
liczymy; naturalnie z.tę.cl wnosić . moiemy „
ie Artyści n~ mnięyszego przykładali stara.nia w kształtny~ wyobrażeniu fałdowań'· iak.
pięknoścl. ciała. Szukano wd21ięku nie tylko
w pofraci i ruchu figur, ale i w ich .stroiu;.
w rzeczy naydawniey~ze . statuy W dziękó~
BIJ. ubranemi. Jeśli dosyć ieft ' Artyście zafra~
·nowić , się nad kilkl!· posę.gami, by obi~Ć
piękność nagości' musi wyborności fałdo
wania u stu ubrap.ych szukać, Tak rzadkiertl
iefr l oftatnich do siebie podobie1is~wo, iak
·p ospolitem pierwszych. Takiemi są· powiel·
kiey części stat~y Wenery,. Apollina., c()
się zdaiit przeobrazeniem iednego wzorll··
Dla tego ta~ mała liczba Artystów dzisieJ"'
szych przyzwoitość firoiu inała·, że wyi~r
·,

.

/

,wszy iednego P~s.sina, wszyscy prawie prze·ciw ni~y grzeszyli. Cokolwiek h~dz o tym,'
ta ostatnia uwaga iedynie d~z~ca do zafra~
ll6wienia pilnieyszego baczności Artystów
llad fałdowaniami d,aw:iych ,· daleko ieft od
Przypisania mu nad nagości~ pierwszenst:wa
'W Sztuce, 'które iakeśmy nie raz powiedzieli,
.tiiezaprzecznie do nagości· , "tylu . względów ,

>llalezy.
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Oczywistą, iest pomylkq, Winkelmana, kulty
ten kolos Eerninowi przypisuie, lepszego
daleko iak iego stylu. Wszak posq,g Longi:.
na naprzeci~v stoiq.cy, i est r'ęki iego, i po,,,
równanym do S. łVeroniki bydź nie może.
Mówia że Bernin zqzdroszcz(!c Moce stawy;
~tórey mu nabył ten posqg, zapytał go;
zkq,dby pochodził ten wiatr; za pvmocq, Ąt~'
rego Moka wskażat pod Jatdowaniem cz;;sć
niższq ciała S. Weroniki, szczęśkwie w tiffe
staroży'tnych naśladuiq,'c Snycerzy? Na to
śmieiqc·Się odpowiedział mu Moka, wska'
zuiq.c rysy kopuły S. Piotra: z tych szpar;
które tam zrobiłd. Wiedzieć ttzeba, iż wf"'
ls.uł Bernin w niezmief'JIJ"ch słztpach wspierait}"
cych kopulę S. Piotra, wschody i izby na rtr
lik.wie, które się w nich mieć Papie±:owi pot],,
dwczas panuiq,cemu zachciato. Wkrótce.po'
tem spękała si!! kopula S. Piotra, wzmocnić
iq, n-f,ezmiunemi obręczami póżniey musiano;
i tym sposobem zapobieżono r.a3rażaiqcJ~
ruinie.
'
I

'
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xvm.

() postepie i upadku .sztuki u Greków> kió./,,
'

c '

'rey płody wystawuiq, czte1y epoki~
i tylei ··różnych :stylów.

I

Qddawna. cztery epoki sztuce n Greków
llaznaczo1w. Właściwym ieft ,t en podział i
rzecz bowi~m kązda ma ~w{,y pocz~tek,
'Wzrost, wydofkonalenie' i upadek. Pod temi
lvięc cztetema punktami Sztuk~ uważać b~„

·
<lziemy:.
Styl dawny trwał az do Phidiasza: ge•
'll.iusz ten wyzszego rzęd~, .i współcześni
Artyści, nadali sztuce tę wielkość poważn~~
która cechuie pomniki ow,ych ·c~asów. Słu~
:sznie więc styl wieką Fidiasza , wiekiem
&2iczytnym nazwać mozna. Od Prnxitelesa
do czasów Lisippa i Apellesa, sztuka na-

była więcey . wdzięku, wi~cey przyiemności;
a. zatem stylowi temu imie pięknego i przyieninego s.pr~wiedli.wie -służy. Po tych Aftf,.:
I

'1
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ftach i ich .szkole, :zaczęła ona słabieć w rę
ku naśladowćów, i tu się styl ,naśladowczy
zaczyna; nakoniec coraz bardziey ponizol'1at
zwolna do oftatniego pi'zyszla upadku.
·za naypierwsze· i pewne pomniki stylll
. dawnego, nwaiać naprżód będziemy ·medale, gdy ich stępel i napis- zaręczaię. wyso„
ka ftarożytność. Bite· w mianar.h, których
'
"
nosz<J- imie, niezaErzecznie zaŚwiadczai~: one
gd~ie i iaka kwitł.a sztuka. Napis tych. dawnych medal@w idzie na wspak, to ieft od
pr.awey na lew~, sp(\5obem pisania, który
snadź dł>brze przed Herodotem u1łał, kiedy
ten hiftoryk kładzie między innemi tę ró7.nicę obyc.zaiów i zwyczaiów Egipcyan cd
Greków, ze pierw'i od prawey na lew~ piiali.
fy.Iię~zy ftarozytnemi medalatni , naywię„
cey uderz,aię. miaft Greckich , 'mianowicie
zaś Sybarys, Kaulonii, i Posydoni c~yli Pe' .
ft11mu w Lukanii, Wół na medalach Syba"
ryifkich, a Jeleń na K,aulonickich, nie [si!
kształtnemi. Na naydawnieyszych tego ofta.„
tnia~o miafta., znayduie się Jowiiz, a na.
I

)

:

.

Pa.n·

5o5
XIX.
"
\ .
.
,
p . ,
· osidonfkich 'Neptuna figury zręćzniey od
.
Wierzęcych wypracowane , lecz w ftylu, który zwykie Etrufkim zowiemy. Stępel tych
_llledalów ieft wklęsłym z jedney strony, wyPt1kłym ·z drugiey. Nie iak niekt6rych m~-

„

~

'·

·
· h , g.d zie
·1·iy R zym flnc
c
' i· iam1
' 'C esarzow
dal ow
PrzypadkowlJ- ieft ta wklęsłość, lecz .s~ orte
lłatnyślnie tak bitemi.' Do ich czasów naleteć zd;ii7 się C7;tery czarki szczerozłote, forll1y i wielko~ci spodku filiżanek i1aszych ~
'Zha1~żiot1e w grobach niedaleko Girgenti, i
~iegdyś żał:l'wwane w_ gabi,necie biskupa ·
ll'.liafta tego. Rzeźhy co ie otaczai~, s't ·po'tlo bne efo medalowey pracy, a dwie z nicli'
na zewnętrz1iym obwodzie przyozdobione.
"'ołami. Widać ie te1i ·obwod był bity fię-

~lern wypukłym wewn~.trz brżegów ~ a to
dla wydania wypukłości na przeciwney ftro.:.
llie„ di::ugie ·dwie czarki mai<J- brzeg 'w profte
"'Yrabiany kropki.
Medale Sycylijskie pierwszego n;1u do-

I

\.

:20.

I

I

l

·-

wodzi, ze piękność nie była wrodzon't _wła.
'ności1ł- sztuki u Greków; bo ona ' się . corai
110Ikonali w ~óźnieyszych. .S~dzić o tern
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•

po medalach miaft Leontium', Mes„
syny, Segefiu i Syraku~y, naywyzszey ftarozytno'Ści i nayrzadszych. .weźmy za przy,
kład, v~go oftatniego miafta , oznaczone
głowę. P~?zerpiny. Jeft ona iak na innych
0 . kt.órycheśmy wspom1iieli, rysowana na
kształt Palladów naydawrneyszych Ateńfkich
m~dafów, podobna do pos<Jg.)-1 tey Bogini
co
w Villi Albnnich znayduie. Piękność
form nie zdobi, zadi1ey iey części' dla tego
ogołocona z niey całkowitość , njeprzyiemna wyftawia poftać. Rys oczu ieft pocią.
gły ci spłaszczony; przecięcie . 1:1St ma się ku
górze; forma podbrodka ieft ostr~ i bez ża- ,
dnego zaokr~glenia; włosy trefione w szczuple p!erścienie, podobne do iagód ściśnio
nych winograna; (przyczyna dla którey moze naydawnieysi poeci to nazwisko włosoni
dawali) (1): Nakoniec by ten spos6b właściw~
oznaczyć cech~, dosyć. będzie powiedzieć,
. . [i:
Ze Ę>łeć ze:i1fka w tych głowac h ' pra'Y1e -~e .

I

hioze za kształtny uchodzić, tak dla wybicia
swoiego , i~ko tez rysu figury; ale iak znaczna zachodzi różnica , między małym
a więks~ym rysunkiem, i że ieden za ~ó
""ód, na ftronę drugiego, słuzyć nie może;
"'nosić w;rpada, że łatwiey Było dobrze n~
iJsować mai~ figurkę ·, daymy talow'J-, iak
głowę tey sa111~y miary. Dlatego też forJ:n&
i nkształcenie tychj głów; nosi charaktery
ftylu Egiptfkiego i Etrufkiego, oraz, za- .
hvierdża to, co się wyzey po,wiedziało, o po·
dobie1;ftwie frylu tych trzech narodów ~
Pierwszych tz~ach sztuki.
Dzieła snycerfkie tegó fta\·oży;tnego styiu~
teł
co . i medale noszac ceche.
Pallada Villi
c
c
Albanich zdaie się bydź naydawnieyszym iego
Ponmikiem; który Rzym posiada. Obwód
twarzy; i formy cżęści s:t :-V niey takiemi,
Ze gdyby ta figura była Bazaltow'J, za Egipt...
lkfJ. wzi:tc:hy iit mozna. Głowa iey iefi ztP
:Pełnie podohnę. do tych, co się na da„
'Wnych medaiach Greckich znaydui<J-; w ry.;.
8ie iey łatwoby i ftylu Etrufkiego znaleid

sie.

'I

•

1

I

. niepewnfJ. Przccięz odwrot tych mec4tloW1

( 1)

P_lut. Conrnl. Apolj.
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-Wania dziełom swoim·wielkieg\> w szczegółach
nkońozen:ia, nie zcloływali · całkowitey na~
dać im piękn,ości. Przykładem tego ip~ęcl~y
in11emi ieft, iedna z Pallad Villl Alba-nich,

pomo~y '.
w których kwitn;;!.ł.
byliby~my w stanią wyśledzenia ,zasad p1erwłaft:kowych Artystlw, w tern co się y cz,e
1
J • '
ś
.
I
mz~dzenia; figur, i mogliby my S <.!-UZLC o

ł~cz~ca do form naypospolitszych

„

w:

1
I

XIX.

ieszcze pewnościac moglibyśmy '
Z wie'ksza
c
c
oznaczyć charahery stylu dawnego, .gdyby
nam wiecey było pozoftalo dzie rnarr;mrowych, „ a mian~wide nizkorzeźh 1 czasów

. I
Przy tak 1ey

, .

Roznzu.L

I

pniu .ioh biegłości, w wyobra~eni r poruszen
ciała, a może i duszy. Gdyby nam •olno
było, z małego sę.dzić o wielkiem, albo g~y
byśmy Śinieli przypisować ros:rnom czasÓv'/
owych energii/}, iak<;!- musiała mieć natura;

ze

ich styl pierwszy nadawał·
figurom poruszenia gwałtowne i zmuszone
poft,a cie. W wiekach bowiem heroicznych,
lhdzie słnżacv za wzory Artyftom , szli za.
'
c '(
popędem natury; nie u;mieli oni hamowac
namiętności , swoich, ani przytłumia6 po~
rusze1i duszy ; co zatwierdzać zda.ie się
naydawn,ieyszych ' dzieł Gre~
potównąnie
ckich z Efrull.~emi, i ' ~eh do siebie pod 0 '
znaleźlibyśmy,

bieńftwo.

, ze
, ' na l ezy,
. uwazac
. tycze wyk ohamal
C o s1ę

naówczas Artyści llOSiadni~c zręcznoŚQ nada·

nayuhozszey twarzy, nayfrarozytnieysze i ne.ydewszak
likatnieysze wypraco~v~nie fałdowa
Pow:iedzieć o t;ym rodzaiu snycerftwa słu
sznie można, t.O co A'ryftoteles mówi o pocz~tkowey T-ragedyi, „ ze musiała wprzód
"-'ynalcźć wyraz przyzwoity? nitn całkowity
ukJad sztuki. „ Wsza kie, ona analitycznym
poftępuiCJC sposobem, przez szczegóły .do ogółu d~zyła. Toż samo widzieliśmy przy iey

n;

o'd rodzeniu, za Świezszych czasów. Dzieła
pierwszych naszych Ar~y ftów , dalekie od
Prawdziwey · piękności , nader cierpliwie ukończonemi były;lecz dopiero znakomici ich,
naftępcy, Leona~do Vinci, l\1ichah Aniół i
z .ich dtugi.ch i trudnych
korzvftaiac
l\.afa"'l
c
J
y '
""Ysile11 , krusZ'}C do reszty więzy, które ich
'\-i'ftrzymywały, ogóln<J. poftać piękności, w
'
('.)dnowioney sztuce, nadać zdołali.
- Możemy ol~·yśEć chanikter davynego ftylu '
tym krótkim opisem:.;., Rys i ego byt do bi- ' /
'
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tnym ~ lecz twardym; był śmiałym, lecz het;
wclz.ięków ; moc wyrazu kaziła pięknośG
ogoln~; a iako sztuka , w tych dawnych
czasach pośwjęcon'} iedynie Bo~om i Rycerzom by1 a, 'których ogromna chwała , iak
.
'
~1ówi Horacyusz, wyźszit była nad przyie„
:r;rm'i} słodycz . Liry, takaż i w .snycerftwie.
$arna wielkość przedmiotów powód dawała
do twardey , ·'ho przesadney w ich wyobra~
,
~ęµill. Śmiałości. .
I

f q:eftrzedz

wszakze tu nalezy, iż •zbyt
nie mo,Zna, w SIJdzeniu o
·wieku dzieł .(ła.rozytnych. Figura co się Etru.f\:::!- zdaie '· lub pierwszego ftylu sztuki Gred'-iey ,, nie ieft ni<J dla tego: bo bydź lllOZ~
na,Śl;ulo~aniem dzieł dawnieyszych, co niei;az za wzór póznieyszym Artyfrom służy. A
1,'-.iedy S<J. to 1;3óftwa oznacżone znamionami, '
co im w naftępnych nie słuŻiJ. czasach, wno'
\ si<5 słus~nie mq.zemy, ze ąawny ftyl był w nich
tylko ·przysposobiony, by pomnożyć ku :qirtJ.
I
poszanowanie i cześć ludu. vVszak częfto
widzimy, mianowicie w Cei:kwiach obrazy'
. ~~óre tak wiem~ noszft cechę s.z tuki ni:l.szych,
ę[lro~nym bydź

\ '

'.

5xr
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"1ieków pańfłwa Greckiego , że naybiegleyszy znawca, (nie wiedz<J.CY, ze kościół Grecki w wyobraieniach Heligiynych, te dawne t
dochowuie· formy) snadnie byłby zwiedziolly111, bior~c te świeże sztuki plody, za K'on- .
ftantynopolitaiifl...iey zabytki. Widocznym u
dawnych ieft tego przykJadem, nizkorzeźba.
'1illi Albanich,- na którey znaehądzimy Bolkie .figury fałdowan~ i ubrane w guście Etrufki111, kiedy 'i.e,dnak ' porz~dek KoryntV~i i
\\"ozowe gonitwy, co się tam znaydui~, wyten_
Moznaby wziać
Grecka.
ia·wiaiac prace
c
c
(;
teg~,
nar~du
ft~rożytny
,
pł6d
' Po:nmik za
gdyby nas nie oftrzegał Vitruwiusz, iż potz~dek Koryntlkich daleko' póżnieyszego ieft
dowodzi, ze
ta.· :nizko"rzeźba, naśladowanie tylko dawnego ftylu Greckiego wyftawia. Niem.niey udetzai~cy.m ieft tego dowodem inna n~zK.o
~Zeiba~ O którey ąpon wspomina, wyohra:ai~ca Jowis~a z htÓd1J.. dłuŻsz1J., iak zwykle, '
' wł~- .
' 'p I
lspd·
ecow
mit częsc
a aHJ.Cem1· na prze d'
~Ul).1i. Ten Jowisz' mimo takowey poftaci,,
"Właściwey naydawnieyszym'. ·iego figurom,
był Ilzymikie1'1 dzi~!em, ,:?a czasu Cesarzów-

\\lynalaz~iem wieku.

\
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iak to zatwierdzał nap1s,
Jovi Exsuperantissimo ( 1 ). Widzimy w Villi
Ludowizych Bogini~ nadziei, U:kształcon%
podług naydawnieyszego ftylq; prze cięż s:r
dz~c po napisie, co się na iey podftawie
znayduie, ieft ona drugiego wieku Rzym~
Jkich Cesarzów. Lecz czyliż uroienie, czyliź
obłuda(iak się to ~ w dziś podrobionych ftarpiytnościach doftrzcga ) , czyliż nakoni~o
dość wrodzone c~łowiekowi pos~anowanie
ku temu co ie ft dawnem, i chęć uderzenia
n.im ludu, nie były powodem do takowy~h
ńaśladowań? Cozkolwiek o tern hydź moZ.e,
sporz~azonem ,

(

,
,I

zawsze w nich oko biegłego znawcy _upa, trzyć zdoła, ślad iaki wyiawiai:'J.Cy sztukę
p.óinieysz:t, k,1=órey się· ukryć i zupełnie
p.rzek~ztałcić , iefi prawie rze~z<J., niepodo~

bna.
c
Ogień

1

wolności oświeciwszy

Grecva,
ól

.,#

~

przyiemnym blafkiem 11woim ożywił i sztu~
kę. Dawny bowi<(lll styl był ugruntowanyril
na przepisach ści~łego natury naślado·wania

„

(r> Miscellan. Antic. p; 71o;

\

'

I

\
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od którego się oddalić nie śmiał. Wolnieyszy sposóh myślenia pozwolił ~rtystom zbogacić ; go pomysłem; 'lecz nadużycie tego
Pięknego · sztuki zdobycia, z czasem oddaliło
.Artyftów od prawdy form.. Odftę,.pili oni od
ll.atury, dla przyiętego sy.{iematu. Zgoła przed
~Woiem udoikonaleniem, zepsuta ztnka ut~o
tzyła sobie iakieś osobne przyro.cłzenję, kt6l'ego przesadna wielkość , gardziła łatwo-
Ściac i ·wdziekiem. Povdiali nakoniecpo·
Prawcy sztuk.i ; co . wzniosłszy się przetj'Wko tym samow'olnym zasadom, · ~wrócili i'!
kll przyrodzoney- prawdzie. Ona wfkazała
im sposób, zaniienienia twardości w płynlloŚĆ (~o . i~fi . c~ęści zbyt . wybitnych, zbyt
<>firych w wolnieysze i przyiemniey~ze obWody), umiarkowan~a . poftaw zm,,uszonych ,
O~łodzenia czynów gw~łtownych, n~koniec
ona il!l dorad~iła mniey się za moc:t i umie~
iętności'} ubiegać, a więcey pos~ukiwać zl'l:c

I

c~oney ~ wielkości~ piękności.

' Phidiasz , P.oliklet, Skopas, Alka~enes ,.
1\iiron i inni n:ifrrzowie, wsławili się t~ świe- .·
tn~ sztuki poprawę.. Styl ich, co po dawnym.
llaft~pił, na~wać ~~ę mo?.~ pr<iwcl:ziv;ie więl„

-

'.

,,
\

I

t

o
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kim poniewaz celnym przedmiotem tych
Artyftów było poł~czenie wielkości z pię·
kności~. W , tern mieystu położyć n'alezy
róznicę twardości i suchości ftylu, od nieiakiey iego surowości' a raczey karności;
ho te rzeczy SIJ wcale od siebie róż eipi.
Na przykład, nie nalezy w wielkim fiylu poczytywać za ,zbytek twardości i suchości
właściwey dawnemu, oznaczenie ofire brwi„
które się zawsze w figurach wysokiey pię
k,ności zn,ayduie, bo ten wybitny cha1•akter
rysu iefi ugruntowanym na rzetelnem wyobrazeniu piękności. Jeft . iednak do wiary
podobnem, i wnioikować to możemy oparci
na Świhdectyvie dawnych pisarzów, że Rys
wysokiego, czylj wielkiego stylu, ~achował
I
,
nieco znamion dawnieyszego, mianowicie
,w liniiąch zbyt proftych (1 ). Bo gdy ieg~
sławni mistrzo~ie, jako to , Poliklet, byli
prawodawcami proporcyi, a zatem gdy oni
uftanowili miary wszyHkich części ciała,
podług ws;Gelkiego podobieńftwa poświęcili

. f

l

DAWNYCH

-

./·

(1J

Plin. L. 54, c. 19 :

J

ll O ZD 2; IAŁ Xf.X.. , .
~ieco z piękności' form~ wie~kiey rysunktiP0Prawie. Ztitd acż ieh fig,u ry pełne były
l> 0waz~1ey wielkoś.ci, pi;-k.ebiiała s~ę przez nie
:{lewna twardość, miano,.nc1e w porównaniu,
z. obwodami pł'ynnemi '· naftępców tych sła
Wnych rnifi;rzów. Zda ie.się że ten rodzay twar<lości wymawiapo Kallonowi, Begi asowi, Ka- '
llachusowi, Kalamisowi (2), a nawęt samemu
M:ironowi (3); przecięż Kanach us, uczeii Po-·
likleta , był od Fidiasza póinieysiym (4°).
liwazai~c zarzut twardości w rysie, wyma"Wianey, mistrzom ~ey epoki, .n ie ci.ęikol)y
llloze dowieśd~, ze pisarze dawni czę ft o nie
gruntowi;iiey &'J-dzili o sztuce iak <lzisiey;si •
Pewność i śmiał~ść 'ręki , poprawa rysu,
~zlachetno§ć i . powaga figur Rafaela, zdały
~ię twardemi niektórym pisarzom, w poró~
ciała, wdziekami ob- •
Wnaniu z miek~oś.i.ia
<
'"odów ,' i okr:rnłości1} form Koregi·a. Podobnie niektóre wytworne dowcipy, upatruil!
tward~ść i zaniedbanie w proftocie i .tiaro ~ 1 , ·
o

c

------.-<2J Quint..Tnfi• Orat.L.
(~) Plin. L. 34. 1 g
(4) Paus. L. 6, P· 485·

12'.c. 10.

I
I

',

I

•

p. 1087 .

,,
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J

zytney Homera powadze, por6wnaney z bla·
fidem i d.elikatności~ Wirgiliusza, a nawet
z słodycz~ i wdziękami" Owidego. Przecięi
ieśli za coś liczyć będziemy zdanie Lucyana
o- sztuce, p.os:rn Aimtzonki Sosandry ręki
Kalamisa, był jedhpn ze czterech naczelnych
figur kobiecych, co do, wyrazu piękności·
:By dał wyobrażenie t ey nadobney statuy,
opisawszy "'szyftkie iey cześci a nawet ubiór,
zatrzynmie się Lucyan nad ~ey skromn~ po~
fiaw~, i utajonym lecz wdzi~cznym uśmie ...
chem ( 1 ). Co7.kolwiek b ~di, ai1i styl Artyftów,
a.ni.ftylP,i sarzów,nil'.:mógł bydź ogólnieiednynl
w iedney epoce; i tak naprzykład, gdyby
~ d7.ieł wszyftkich autorów owych czasów,
_były nas tyąo doszły Tu.cidydesa, mniemali, by$my' ze i ego zwięzłość' częfto az do cie„
była cechac pism Platona,
mności nosunieta,
,_..,.
<
l
I
Lizyasza; i Xenofonta , których słowa na~
kształt obfitego ·płyniJ. (irumienia.
Pormiikr nayznakomitszę , i można po~
wiedzieć iedyhe wielkiego, stylu, co si~

.'

I

Roznzu.ŁI

'VI Rzymie,,, były ' Pallada

.znaydow11.ły

Villi

A.lbanich' i Niobe z córkami, z Villi Medicik ·
do Florencyi przeni·e~iona, ' do któr•ych dodać można dwa Kwirynalfkie kolossy; 'Palla-.
da. ieft godn~ wielkich snycerzów czasów

iey dochowana w całey swopiękności, s:tdzić uam
pierwiaftkowey
ley
0 niey z p~wności~ _ dozwę.la. Nosi ona pr<Jcz
'Wysokiey piękności, inne cechy, iakieśmy
llaznac.2:_yli · temu stylowi; przebiia w Riey
lla wet nieia:ki rodzay twardości, co się sna<ln.iey czuć ' iak· opisać daie; zycżyĆ więc
\V n.ieywypada wdzię,ku, co m6głby bydź iey
lladan'y m rysem oknigleyszym i' miększym;
"'czem pewpie polegałwdżięk, który w wieku
llast.ępnym sztuki 1 umiał Praxiteles nadać
figurom swoim. Niobe i iey córki powinny
hydź uwazane za niezaprzeczone zabytki
~ysokiego ftylu; lecz nie nosZfJ. . one cechy
' twar' pozorney
• ftt tey
' · .1.
- wł asc1wey,
leniu
to ie
dości, ' co charakteryzuie Palladę ,Albanich,
i _wiek do którego nal~zy, wikazuie. Zna:lllienitsze oznaki ftylu wysokiego w Niohie,
.
l.
•
r '
. k nosc,
' d p1ę
sa .
ta~ powiem wroze
'· c • naprzo

~Wych, gło~a

',

f

<lzoni, powtórę szlachetna pr.oftota,- b~dź
'

.,;
I

I '

,·.

I.

.'
I

\

I

,,

f,
/
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w fał'"'
w obwodach '. badź
w głowach, badi
c
c

I

tlo-waniu' b~dź w samey pracy. 'l'a pięknoś~
ieft iak pomysł; coby się zr.odził, bez pomo.;
cy zmysłów, w połętności wyzszego rzędu; ,
wem mowiec wyobrazeniu ' i dosyć
w szcześli
<
mocnym, by 5ię wznieść mogło do hadludi
kiey piękności. Jakoz 1aśniei~ ona tak wiel.;
~fj. proft.ót~ form i obwodó~v ł że nie wydaie
4

, I

~ię prac<:>wl.tym sztuki tWoreu1 · lecz. iak my.

'

,.

śl~ łaiwo powzięt~ · i tchein l.ednym o'żywion~. Podobnym. sposobem.. ręka wielkie.;
go Rafaela prędka w wykonah1 powzięcióW
rozumu iego, iednym kryśliła rysem, oh•

{

wód gł6w Bofkiey panny, i z ta.kc.i. go ozna·
czala pewności1, ze nic nie zoftawiała do
Ogroinnieysz~

poprawy.

ieszcze

wyfiawui~

bez żadney twardości Kwirynal·
!kie kolossy Kaftora i' Polluxa. Sl! one nar~
,większego charakter u ' i n ayszlachetnieyszego
, ftylu · w tych części<ich ; których nie Lkaziht
nader mierna naprawa. Głowy ich nad.
·'Wszyft:ko z blilka n~ gipsowych .wycifkach
widziane, ~vyftawui~ pięknóŚĆ w catey svJo;
i godnemi zdai~li' •ie~ 1mioli
i61 wielkofoi,
•
wielkość

XIX.

Fidiasza i Praxitelesa, które tym' posirnom
·
oddawna nadan(\mi były. (a.)
Niepodobna d6się.gn~ć gruntownieyszey
znaiomości 'w ysokiego ftylu, ani oznaczyć
z więk~zą. dokładności~ charaktery iego , po
lltracie' dzieł znakomitych sztuki poprawców,
których on był szlachetnym podziałem. Lecz
z większ~ dokładnokię. mówić rnozemy o
ftylu naft:ęp9ym, który piękńym nar.wiemy.
. llzecz~ bowiem ieft: pewn~, że nayJ.ofioynieySze fiarozytności posiJ.gi, w epoce 'ftylu te·
go wypracowanemi były' i ze inne którym
z pewności~ naznaczyć tey 1i!poki hie mo.i.

•'
'·

/·

2na„ s~ naśladowaniem iego. ·Piękny fi:yl
sztuki zacz<J.ł się od Pra:xitelesa; a nabył
l1a.ywiększego blafku swego pod Lizyppem i
Ąpellesem, iak się to nizey okaże. Zaczyn.a się on więc nieco przed Alexandrem i
l.laftępcami iego. W dzięki s~ cech~ różnil:J.~~ ftyl piękny od poprzedzai~cego. We wzglę•
Qzie tego przymiotu, Praxiteles, Lizypp i
Apelles, mieli s'ię do ,Phidiasza) Polikleta i ·
1'airona, iak. między dzisieyszymi Gwid~ do
lla.faela• .( b.) Co się lepiey ~a uczuć 7 roz~
{

•,

f

,
\ I ,•

••

,

„

#

'
I

'
/.
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"

I

\

-/'

I

I

520

o SzTUCit u DA w~,'Ycm

/

. ll o ~DZIA~ XIX.

ważaiac rys ftylu tego, i znamie co go oil

. I

/.

S2:i

r~ \łk,Etalconych, nalsz.tałt W eńery Alk-

'tVysokiego rozróżnia, to iefi wdzięki.
'rnena, ucznia Phidiasza. Mniemać wszelak:~
.Przygas?.-0110 k~towate wyfkoki, iaki,e się
~~lezy„~ zę kiedy iefi: wzmianka o rękach Palieszcze znaydowały w rysie wysokiego .fty>
lóldy w ftaro&ytnych opisach piękności, rozu...
lu; przymiot który snycerstwo i1'1ianowicie
hiiellJ ·'się ręce Pallady Phidiasza 4 iako nayLizyppowi winnem było, poszukui<J_cemu
~lawnieysae ( 1); W.1żakże i P ollkle'ta ~ iakez większerrl iak, poprzedpicy iego frara• ·
'Śniy to ws}lomtł-ieli 1 :za wyborne - uchod2ił.r„
niem , nayprzyiemnieyszych form natury>'
(2).
(x;. -vvśród· tego wyboru znikły w dziełach
Wystawmy 'Sobie w ogoh1ośd,1igury wys·o~
iego części zbyt kwadratowe , a .figury
-kiego -frylu pot6wnane do· .pięknego, iak lud1ii
płynńieyszy wykształcił obwód. Lecz formy
tzasów heroi~nych 1 alb-o iak rycerzów Hp„
piękności fi5'lu dawnieyszego, i nowemu za
~era, p-o:równanyah do wyksz'tał~nych Ą.~ełl-f
prawidło służyć nie przefiały, bo ie sam~
, ~zyków,za czasów kwitn~cych ich RzeczyrpG'"
•
I
uftanowiła naiura. Dla tego Lucyan -w opv
~politey. Niemniey 's prawiedliwie przyft~s~- ·
sie sw~_jm piękności , -pożycza ogół, i na~
_'Wać mbżemy pierwsze <ł-0 wysókiey b,eru:o„
czelne iey części od Artyftów . wysokiegó
fteaesa wymowy, -Or~ie -do '( loftoynego K:ra•
frylu, wyborno~ć ·i wdzięki od ich naftęp-ców•
~onmfiwa ~Cycerona. 'Tamten :nas -~:~v~kęll).
Chce on by fonna twarzy iego piękno~ci,
P'Qrywa, ten :gdzie mu :si-ę pudobtt, -doht&o
I
podobn1J-_ bxla d~ Wenery . w L~mnos, na:
"1-ohiię prowadti:; pietwszy nie ·d aie 'n am
~zelnego dzi.eła Phidiasza; · włosy, · brwi i
~zasu za.ftanowiehia sie .nad 'OZd'O'ba wys:ło-.
czoło do Wehery Praxitelesa; w oczach ie'f
~ienia.; ·drugi zw-0]na rlał w&i-ękie~ ftłf()W$

I

•

I

„

ż~da

czułości, i drażnię.cego

poci.Jgai~cey

wdzięk.u„ iaki w tey figurz.e panuie. Życ~y ie:f

, ....
, --:0
, "'l"
......._ _ _
......__

<

1)

.

rak

'

-

,•

(2)

A'nt. L.7.p.'474.

Ibid~ folio 278.

.,

'

-et 47'6,
1'

'"~
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I
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\

zachWy:ca, którey płynna iasność, rozm:nowaniom iego niezwalczoney· mocy dod.aier
Zastanówmy się niecc>
wdzięk.iem,
który. ieft przymiotem cechui~cym ftyl pię
kny. Wdzięk rodzi się , i przemieszkiwa
w poftawie i kształcie, iaśnieie w czynach i
ruchu ciała; wpływa on na wszyftkie przed~
mioty, żaden mu obcym nie . ieft. U~eria
nawet -w .rzucie fałdowa:r'1, i fkła<lzie ftroiU·
Artyści to się po Phidiaszu zjawili, miano'"
wicie
Poliklet i inni współC'LleŚUi, fta;()Wnief
1
wdzięku niz :i.eh poprzednicy szukali, clla•
tego ·częściey ,go znaleili. ' :vvyniosłoś~ pb„
mysłowa .Miftrzów wysokiegó ,ftylu 1, i po"
praJnośc r su,-. służyły ~a zasady ich d~ie-
łom, wdzięk . 6ię 1w nich chyba przypadko~
wie znaydował; •nie Sledzili ąni piękności,
iak tylko W _dofkonałyrn ftosunku części , i
W·śzc~ytności wyrazu, celPm ich wył~~nyrtl
'1<lawała się hycli piękność. Lei::z iako o~
iedyny i ząwsze , sobie podobny wyfiawitt
·wzór · naywyższey d oft oyności , ten ci~gle
przy~oftmy oczom Aąyftów sprawiał, że jeb
_ pi ęknoś ci zawsze · zbliione do tego ,vzortl ~

I

,/

Roznzu.Ł
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,

ł

,,

StA!e do· sie~ię podobnemi były. I ta ieft
_przyczy~a ·ftosunku rysów Nioby , z iey có;~<ttni, ·które ~(}pniowaniem wiekó.~ -iefi tył
o oznaczonen •
. . Do teg?„ ie'śli '• ·iak się to ·podług wsze!"'.· .
· l 1etgo podhbie~ftwa ·zdaie, ftyl wielki '• miał
, ~a. niezmienny ·przepis, 'nie wyftą.wia:ć ·Bogów
1 llycexzów,, i'ak tylko "wolnych. od 'wszelkich
'gwałtownych' ·poruszeń , dalekich od ;zabu~·ze1i namiętrtości, i Jrzym·aó ich . w r'6 wnó- '
"'.adze czułości, z stał~ ·duszy spokoyn6~ćia;
llie mogli ·prawie Artyści w tym ·pracui~?y
ft'-'1t:
. na d awac, ·d z1ełom
I'
J
i p oszuk'iwac, am'
'swoh:n 'pewne$o rodzaiu złozonegó \.Vdziek.u.
Wreszcie wy1:az 1t ego 'wym'o wnego d~s.zy
tnilczenia' wysokiey ·póiętności wymaga:; ~ bo .
Podług Platona tak rozlieznen~. 'sę. sposoby ·
~!obra~enia · ~zynu gwalto-Wnego, iak. 'ogra-. „
łhczonemi · słodvcz.y i- spokoynośCi ·wy~azy'•
które równie ciei\.o ieft ' nuślaaowa6 i:J.k
"

•

<lać ' uczuć rzecz'· na&hdówan.a (1).
f

•

,

(l) Plato. F·olitica ·l. ·1Q',p .

,,

C

466.
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I

·''

przedwieczne

'"Ym .bla1kie.m . dzieła .miftrzów fr:ylu pięknym
zwanego.
Pod ·podwoynem imieniem . ·~1) -czczon~
.
od Greków "{qzięki, .iak Muiy p.odwoynf
. u nich mia,ły naturę, lłakśztałt matki Miło„
ści , kt~r~y towarzysŻkami były. · Podobna.
dzi r '
enery niebiefkiey' pierwsza z
do
.ków, szlachetnym szczyci się rodem. cąra
harmonii ieft ona trwała i niezmienna iak.
..,. '

Znan:!·

w

w

Q

",

XIX.

prawa iey matki.

Z tego
'Względu zdaie się, że· Horacy, ied_nę tylko
?: Wdzięków wymienia , a dwie drugie ~io
lirarni iey mieni (2). .r;>ruga z 'Vdzięków po·dohna do VVenery Ziemfkiey, z Diony .zro„
'1zoney, iefi więcey zn'iysł-ow:J „ 1 acz córka .
tiasu ieft o-na tylko towarzyszk~ pierwszey,
~Wiafiuiacłt ia tym eo· nie sa przypuszczeni
do znania ci s:11~kowania niebieikiego-wdzię
łtti. Powolna bez słabości, słodka sie ona
()k.azuie ku tym, których zaclrn·y~ac., . ni~ usi·
·· c·I1ce b y d'z ,., nieIecz me
~
łui e po d o b'ac' 1nę,

prawodawstwo .zaczyna się od Ścisłey karności,
i tym się· .Środkiem do wi~lkości sposobi 1
pierwsze wyobr.aienia &ztuki o piękności o„
firzeyszemi nieco hy:y. Fifury tego iey pe„
ryodn, ·s~ nieiako -Vv.izerunkiem -0hyczaiów i
ludzi czasów owych. Następcy tych pier„
wszych założycielów sztukJ , nie o dft~pili -0d
zksad ·miftrzów swoich; fr:arali .się tylko .do„
dac ~o piękności wdzięk , którego ślad Vf
l).aturzy .dofirzegli'. T~ id_:tc drog~, .zbogacili.
i w łtym to .zinaczeniu
sztrikec roz~aitością.,
c
'
brać nale7.y wdzięki' co przyozd<i>hiły no.„

• I

~

R.oznzu.Ł

Podobne do kraiu, kt6rego w~raftai~ce
I'

'·.

'•

• <

Kiedy pierwsza ~ wdzięków, towat~yszka Bogów (3), sama sobie doftarcza; nie
idzie naprzeciw nikomu, bo ·się poszuki-

~an.ia: godną. czuie,, . a zbyt wyniosł~ by
1~ zmysły obi~q mogły, mówi do roz1Jmu •
' · ' ' usm1erza
·
·
· mezm1ennosc,
Spokoyna iey'
g"'ał-

;

~0w1le poruszenia duszy, ~ ogranicz!! ie w ftc,t··
Ytn spoczynku Bofll:.iey natury, któr<J. wielcy miftrze sztuki, poillug ,mniemania da-

....

(1) Paus.L.9.p.780• L. 2.p. 2$4. Conf.Eurip_•
Jph.l~. Aul. v. !i48~

~-----(:

' ~
,

..

/') liorat. L 4. Od. 7. "· 5. Od. 19. v. 16.
3) Homer. hymn. in Yen. lf, 95.
.

I

.'
I

'
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wnych; wyobrazić w dziełach swoich fiarali'
('

się

(+) ..
· B0fki śpiewa.k Achilles!, zdaie się t.e
~naLwmięk w d.~;iełach sztuki} i odmalował
g o po.cl. póftaoia. · .Aglai albo, Thalii ( 1), młodey i 1etk6szatney piękności, zaślubione!
Wulkaµowi. . Zt~d. i~ Platon towarL.y.szki;!'Boga tego , (2), i. wraz z nim pracui~Cl} k~r
utworzeniu. Bo{4iey. Pandory ~3) mianuie· ,
'I:a~im ! hył ' wdzięk którytł'l Pallas udarow:1· .
ła . Ulissesa ' (4), wdzięk śpie~any od szczytne·
' go Pin!fara, . a .któr.emu,lkfadali. ofiary !rtyścł
wysokiego ftylu. _Za.iego powzi~ł. natchnie·
11icm ~hidiasz pier.wsz~ myśl Jowisza ólimpi·
ckiego; , dla tego wi wdzięczny Artyfta umie' 1
ś~ił na _podnózku l.ego ' · wdzięk .t en na wozie
$ło1'ica , obok Jowisza (5), 'a on ~doQi<JC dziel 0
iego, , wyrył. łuk. -wspaniały· bnviów. oyclł j
'

. I

C

I

'

~

I

(>.) Plato .. Polit.p.

123.

-

(3) Hesiod. gen .. deor. -v. 583·
e. 1 8•
(5) Paus. l. 5. p. 403,

(4) Ho1'i. :JZ. 8,

/

,;

paqa lddzi i Bog6w, a dobroci!} i ła.(kawo
$cię. napełnił wzrok iego poważny• Poł:tczo.:
ne Wdzięki, uWienczały głowę Junąny Argi"Y (6), Bogini od Godzin karmione_r, dzieło
w którem prowadziły Pol_ikleta rękę; kiedy '
pierwszy z nich nie,w.lnnie uśmiechał się
~ Sosandrze Kala~1isa ,. Jkromnie krył się
na czele i w oczach tey młodey Amazo-nki,
.
'
. .,
igrai~c z wyborn~ proftotą ,. w rzucie 1ey
odzieiy~ Tym zai ęty_ wdziękiem miffrz~ Ni?~ I,.'
by, "Yniosł się do wysokości nie cielesnych·. _..
pomysłów, i umiał odkryć taiemnicę p rzy...
fiosowania udręczeń śmierci _do naywyiszey
doftqyności. . Twórca. nielli;a:l.onych d uc,h ów,
~płod~ił . formy niebieikie ~· co za1niaft podzegania pożądliwości zmysłow, pociągai~ ku
t!łebokie;mu rozważaniu nayszczytnieyszey
c '
.
f
pieknoścL Figury te i~ie zdai~ się utw.o.rzo_.n~mi dla n~miętności, kt6re że tak powiem
\

przysposo-biły tylko. (c'.)

3' ,

(4) Plato, Polit. j/. I::;,7, et p. 46f.i.. · /
( 1) flom:er. lliade t 8; v. 38 2. et Paus l. g.p. 78 1•

/

.

Artyści pięknego ftylu, priybra.li . drugi
do pierwszego w<lzięku.
A iako Junona
Homera pożyczyła . pasa ·vvenery> by mocniey

(6) Paus. L • .2~ P· 248·

'

,
•

'
;

'

:x,r:X::

#

.'

.'

.
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frarałł
Jowisza', . takoz ci .mistrzowie
uie.ła
.
I
.
'

'

si~ wzmocnić wysoką piękność wdziękieill

I

E1raźliwszym

„

odbić wielkośó łagodnynt

i

Malal'stwo i;od d.a.ło te„
m.u dotkliwemu wdziękowi,, i udai;ow_ało ~nl
Snycerftv. o.. Zai lego pomoc~ Parrazyusz ftał
gię. nieśmiertelnym, bo on, pJerw.s.iy z,mala:i:zów wsfawH się obco.waniem z wd7.iękan:ii„'
Wki:-ótce: po.te;r,n oży""liły one n:iie.dź i marmur,, ho. o.cl. Parra.siusza. wspołcześnika: Phidiasza a.Z. do, P.i:-axitelesa „ ( któ'rego d21ieła
, . h-i;k wiemy róz.niły się od poPfzed.nikó,w (Ii)„
właściwym mu wdzjękiem) upłynęło pół
~odyczy- cieni~m.

. I..

'

I
f ,

wiek~.. Uwaiać

nalezy, ze Parhaz.iusz oyciec

wdzięku' nowego,, i A._{lelles (2), m.~larzem

ie, oba n~
iedney figur~e. pr~efial,i (3) ;. FÓ.wnie i tego
~rzepornnieć n.ie należy'; źe się oba. urodzili
· . po<l rofkosznem Jonii niebem; w t~ kraiu
' gdzie kilka w.iekó.w pierwey, oyciec Poetóvv.
:!ył kochankiem wdzięku szczytnego ..
wdzi~kóW. zwany, wyobrafaii}.:C

„

X1X.

lt6:!ność wyrazów nie 9s.łabiła, karności

:S:ni lrielkości pi.ęknego ·ftylu, bo duch tey
Zn:tiany unosił się , iakby na powierzchni
~okoyney wo.dy, nig,dy nie n:iiptaney gwał
to.wnie„ 'V w)Tobrazeniach cierpiiJcey natttry hol " naysroższy > ieft . w sobie zamknię
tJln iak w Laokoonie, a naysłodsza weso,-.
łość k~~i)- iak Zefir, co Zletka powiewa
tnówić o sztukach
'\V tem znac:r,eniuI mozna
.
~o, co, Aryftoteles o rozs~dku powiedział, ze·
łituka, .fłlo~ofowała, z uamietnokiami„
.
'
Dwa 1 Wcłzięki o któ.rych dot~d rzecz óy„
ła, na<lanemi bydź nie mog'ly, tylko pię-,
\:ności potnysłowey , którey wyobraz~nie!
"°ymaga wysokiego wyra:zu\ Przeci.ęż skutki.

'\}~zięków powsiiechniey śię- rozci~gai~, 1.tie· ·
&~ b.owiem ohcemi i tym fo~mom, co nie.
l'tosza cechy' do-ikonałey nadobn.ości; w nich,; r'
"
c
~ll.e nawet nayczęściey wynag!,'ądzai~ brak
l>iękn,ości przyiemności wypływem; ten, przy-.
~fot niższy111 wdziekiem nazwać' mozna.
d d •
~
~t
~· GYWi~zanym on ieLt, 1mano~1cH~ O· zie-.
1 ~ ~których formy „ ftanowi'ilce nadobność~
li.ie sa ieszcze rozwinietemi, ró,w nie. on na~
le")
?;y do tych doyrzalszych poftaci,. których,
I

(l) Lucyon imagin. P· 463. ee · ~~'Jl.łi·
'
(a) /-1lżn. L„ 35. c„ €i'. N._ u..
(3) .f!aus. L. 9. p. 78 i, •.
l
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przyiemność, acz nic nie ma w sobie do*·
.lkonale pięknego, , podoba się i czyni ie ła
dnemi.
Szpetność nawet sama czaselll
nie bywa ogołocon~ z wdzięków, ćo i<J 01
sładzai<} i z;ieiako przyiemności okrywailf
zasłon~; lecz te ·wszyfikie poftaci ·szczytne"'
go wdzięku posiad?ć· nie mog<J, który iedJ"'
nie do piękno~ci nąlezy. Zt<J.d mozuaby na.·
twać trzeci ten wdzięk komicznym,. a tragi·
cznen1i i epicznen1i dwa· pierwsze,.
vV <lzięk, któremu imie komicznego sfu·

I'

.I

I'

/'

. zyćby mogło, przebiia

s.ię w głowachFaunó~

i .Badrnntek, uśmiechem wesołym· , który kir
...·i;y ich ufi: ści~ga ku górze. We wszyftkicb
,figurach, w których tym sposobem wesołośC '
iaśnieie, doftrzegamy uboczriitJ. pospolit~ i no5
;wklęf.-niony, wdzięk tak właściwy głowo!)}
.l<.oregia , ze go Włosi Coregiesco przez~alJ·
Szczególnieyszy dowód osobnego wdziękl1
,tego znayduiemv w Bachantce Villi- AiblV
11ich. Gło}va iey doOrnuale zachowana- i?;
... .
.'>·izernnek WURta
miedz.f
o c bydź nie może , wiec
~
J

'

&;

'

„ po.mysłowełni mieścić :i~ 'należy; pr~ecię0
,\i~dy iey~ ubocznia ieft spla.c;zczo~CJ, ocr.y

.,

.·

..
'

'l'r''f.'
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{Ulkłem~, ~:ttY uft .do góry śchrnnionetni;
'Wszyftko td iawnie wfkazuie '· ze dawni
~h<:ieli ~adać figurom Bachantek, choć po~ '
lnysłowym ,, wdzięk ·właśdwy Sylenom iFa'u-

• •

ll.om; W czym rzadki ich: COZSiJdek ~
limak pewńy iaśnieie .. Ch.c(lc między pię
kności:;i- a ładności~ ~ieprzefiępne połoiyć'

racze.1

I.

granice, pierwsz~ · przys<J.dzlli Bogom „ Rycetżom , zgoła wszyftkim swoim epicznym i
tragicznym figurOn}; di:ug~ 0ddfili w pod.ział
pospolitey :(laturze, przybrawszy do niey we. sołość co i~ ozywia, przyzwoit~ Faunom
Sylenom i Bachantl~om; tym sposobem zho-·
gacatlJ:C sztukę, ufranowili rzetelny oddzia

„

1niędzy pięknym i {aclnx.m ' iako tez rnrędz.r
\!tłaściwemi im wdziekami.
·
c
Lv.bo -ieft to mniemaniem prawie pospo-.„
licie przyięt~m, ie Artyśei dzisieysi przeszli.
dawnych w wyobrażeitiu dzieci, przecię·!
Wspomnieć tu ni.e ieft od · rze~zy, (z 1 przt· .

5zyrry wdzięku właściwego wiekowi temµ) ~
niektórych dzidach Jawnych, miaµowici~
na rznir.tych kamieniach, ~tóre . nie pornał{t _
''\>\alcz~ ten prl':ei;
Q.d. Na naydawnievszvch
Mi- ·
t ...
„„ „
;.

'

.

/

'

I

I

'

J
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„f

łosć nie 'iefi wyobrafon~ iak małe dziecko'
.:te iak młody chło.pie'6 . z orlemi 1krzydł~mi.
Taką. w~,dzimy ią. na pięknym krwawniku.,
~I

•

I

I

.

, który. należał do Ko.mendora W ettorego V'I
Rzymie. -Lecz p-0~ieysi Arty~ci r mianowicie Solon i Tryfon ,. dali Miłości dziecinniey"
&ą. pofta~, i krótkie ·!krzydla. Pod t~ po'"'
fta ci~, i w sposobie dzieci sławnego Fiamin· ·
ga; widzimy -i~ na · niezliczonym mnostwi&
, rzniętych kai'nieni > między kt6remi :maydui~
się tak dofkonałey piękności' zę zapewne'
ich dzisieysi ~~e przeszli. Moze t>ędzeł i dFu.to
dawnych w wyehrazeniu dzieci: nmiey szc~ę
śliwem' były' moze tez niedo~zły, nas nayle-·
psz.e ich w tym rodzaiu prace;:. przecięz godnemi s~ wspomnienia dzieci malowane na
niektórych obrazach Herkulańlk.ich mian~
wicie te,• co siec na dnie czamem znaydui~;
ntarmur zaś i rzeźba te nam naypi!fknieysze
' dzieci w Rzymie cwyftawiai~: WVilli Albanich Kupidyna śpię.cego, w Kapitoli:um dzie·
<:ko igrai~ce z Labę-dziem; niegdyś w Villi
Negronich , a dziś w Lan~uckim Zamku ,
c;łi;iecko. siedz~ce na Tygrysie; w teyie Villi
dw.a. miłoftk.i, z których i eden larw~ ftrasz.r

„

iłru.giego. Lecz naypięknieysze dziecko , któ..
re nam zO'fiawiła ftarożytnoŚĆ· , ieft mały S•
tyrek, naturalney. wielkości, zaledwie rc.)k
•
łłla:i<J.cy , a .za:ch-0wany w Villi Ałb,anich. _JeU:
ł:o nizkorzeźba, ale tak w1pukła, Ze prawie
„ałą .okr~głosć figury wydaie: Bzłecko t~
llwienc..zon.e bluszcze~, piieztak1t chciwości!
b
I
• k
l. rozki-0szę. 1 ze nic wyo razie; z w1ę sz~ pr~yiernnokii:t i prawd~ niepodobna. Te ka;.
\\'alki .t ieśl~ nie rozstrzygai~ ze wszyftkiem
•

I

,

sporu o piękności dziecinney, na ftronę da· ·
lVnych, dowodą pzrzynay~niey, ze Zr!;lGZllOQ
icI1 '".V tym rodzaiu, ważyła dzisiey.szych.
Styl 'piękny sztuki Greckiey trwał i&lizcze przez nieiaki przeei~g czasu po Śmieroi .
.i\:.l~~ndra, co ~ię łatwo tak ~tatuami iak me~
dalami dowodzi. Lecz dopro'wadziw~zy ona
łlauke proporcyi i fonµ do tak :wysokie- · /
<
i
@;o ftopnia dofkonałości, i oznaczywszy -0h~
"\votly Jigu~ z tak~ dokładności~, iz nie moI
ina hyłó naymniey się od nich oddalić bQ.J
~~eszenia przed wko proporcyom, zt~d wyr
lliklo, iz piękność -daley posunięt~ by.dź'nie ,
illogła. Przecięz sztuka, iak inne Judzkiie wy'·
lla.lazki, nie mogtc -0fiać na: ied~ym puuI

.

,
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' kcie, kiedy iey postępo wap dozwo.lo~ym
nie było, cofać się . zaczęła. Do tego Bogo·
wie i J\.ycerze, bywszy ·od niey w długim _ lat'
przeciMu ,. wyobrafonemi we wSLyftkich )~
ftawach, iakie ,tylko zamyślić mb~na, wynala2ek-ru>.)Vyeh ftał s'ę z czasem ,dla Artyftó-W
prawie nie,p odohnym, i zt'}d pocz~te~ e~~,
-ka naśladowców wzięła. Naśladowanie sc1·
· łka geniusz; ·nrnro :tylko os:.i-dz~no , rzeczł
niepodobn;;i. _przeyść Ptaxytelesa, lub Apel:lesa, os~dzono :r.ównie rzecz~ niepodobnł
· ' o'wna,(.,. . im·, i od. tey . chnili na ich naśla·
:wyr
,
,.
downietwie ·przeftano. 'Tym _sp oso berµ, na.o~ladowcy :zawsze nizsi ~od 'Wzorów swoich,
~ zawsze sztuce •pien~sze zadali ciosy.
.
.
Duch naśla4ownictwa prznp,orzył ~ieu··
mieietno'ś6, 'bo właściwie zył .cudz~ 'na~~·
.Niep,ewn'} więc ręk~ Jiarał się 1 Artyfta _WY"
nagrod~ić 'brak umieiętności, tlayfiarowi1ie_y;
-sz.em ukończeniem i praciJ. geniusz zaftap1C•
To upodobanie w ukończeniu widzie~ ·się
-mianowicie daie· w rzec;1:ach .przydatkowych,
• ~O za -małe ·w p~ękńych sztuki czasach •li„
tczoneuii byłY-',
·a n;awet.poczy!anemi za ublf"'
.

1

\

..

,

.

•

'

'

. '.

Zai~ce wielkości ftylu (i). Q.wintylian, rozs<Jdnie uważa, iż nie ieden ż póinieyszych
'Artyftów byłby ftarowniey ieszcze wypraco. 'W~ł 9 zdoh~ Jowi.SJ.a Olimpins~tiego, nrz s.am
·Jlhid-iasz. Powtore zbytnie miikai~c mniema•
ney twardości wielkiego :s'ty1~' ;a szukai~c .
Ptzyiemności w cz_ęś,ciach, w ·czczość i wy:.._
-twornO'ŚĆ .wpadła' !Sztuka: Części które poPrzedzai:=jcy. Artysci 'mocno 'Oznaczali , , vyyobraża.4 zaczeto :z wieksza
.Okµ:igłości~
„ le~z.c.
c
('.
z :rnnłeysz~ · "IJ?.OC~-~ :z wi~ks~:y~ wdziękiem,
lecz z mnieyszym: wyrazem. Sposob takowy
stępił ·sztukę, nakształt żelaza, co rychley.
lla miekkim .iak ,na 'twardem drzewi'ę tępie
ie.
wszyftkich czasach i wsz!;dy zepsu~
<'ie Gustu wkradło s.ię· tymze samym spo_sobem, w styl i w mo-.wę, w· liternturę i sztuki•
'Bo wszyftkie ·odbiegłszy od charakteru mę11kiey doftoyności.1 przybrały iak szlrika ton
~niewieścialy , który codiień slabiei~c, na
drodze nowości, wpadł nakoniec w takie
lladą7ycie i niemoc' ze ~ nim i ślad.u nie
Pozoftało pierwiaftl~owey pi11kn?ŚCi·
..:,, .

<;

'

'We

(l) Quin&. <)rat. L.
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;
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Zapewne znaydowali się i wte<fy rzete'J..
ni iey znawcy, przecięz większa liczba ftra.„
ciła iey uczucie, a racżey pokładała. moc
utuki w samem iey zepsuciu' iak się to
zwykle w pddobnych dzieie epokach, i . ia-~ keśmy to za nas.zych widzieli czasów. Daie
nam teg0 przykład Panzaniasz (1)~ w :p.e-- '
wney Ilarozytney Xieni, co głowę Bogini
~woiey zmieniła wedle pan1,1i~-cego P.od 6-N
czas ·sztuki kształtu, mniemai~c, iz ty,1n sp'D"
iobem odmłodniła i upięknila. BóLi.wo s:woie's.tyf ten ofiatni ( ieśli zepsucie na imie ftyll.l
'
'
.:zasługuie) nroznaby ch,ytra zdrobniałym i
znikczemniałym na-zwać. Wszyftkie w niIIJ
' bowiem części figm:, którym dawni miftrzo„
wie nadawali lnoc i pozorność, w suchf

"

,I

I

.

~

I

wpadły niewydatno~ć.
'/ ' .

Kiedy nakoniec szttiką -coraz do upad;
ku :swego zbliiab. się, i 'kiedy cz~s umnieY'
szył liczbę t:i'owo wyrabianych pos~gów dlł.

„

samey dawnych wielości popiersia i gł<Y
'. Vfy fiały się' celn~ Artylh>vv ubaw~, w kto•
{ 1) Raus. L. ~·.P· ~47„

·rych oni az do całkowitego sztuki upadku, ,
rzadk~ dochowali biegłość. Nie ieft to więc
~Zecz~ tak dziwn~, iak się niektórym zdaie,
"
:!e się żnaydui~, nietylko inieme popiersia,
'ale piękn~ nai.veL~łowy; Makryna, • Septyma
Sewera i Karakalli; bo cała moc sztuki wich
llkon€:Zeniti polegała. Możeby siawny Lizyp
liie był zdołał Iepiey wyd~c glowę•Karakalli~
I
.
'
llad tę co, się w pałacu F arne.źych znayduie;
Cała róiność; ktora zachodżi iefr; ze Miftrz
Có wypracow~l łO piękne popiersie, nie był
"-" -ftanie dóie11ia całkowitey iak Lizyp fi„
gury. Oszczędzano sobie . wtym czasie, ile
llloinóki; tak ów~ prncę' a nayczęści~y na
t>os~ga.'c.h, inia n owicie cesaffkich, (l.OWe gło
~y zaftępowały dawnfoysże; i tym sposobem te pomniki podłego dla tyranów· po"'
~hlebftwa ; przechodziły nayczęściey. z ich
"1iadz~ do nie mniey srogich n aftępców.
Przeciwnie fasadom dawnyrri, nm~eJ:ria.,;
h.o wczasach owych' iż oznaezenie mocne
iyl, było cech~ hiepospolitey \v sztuce bie=
glości. ~a bramie tryumfoln~ Septyma Se;
. ) '"'
.
.
I
- l'Yera ; widzimy figury pomysłówe ~ :ha-Wet

,„

„
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· kobiet, (iako to zwycięzftw dźwigai~cych
trofea) no.S,z~ce tę oznak~ IIlOcy, iak gdyby wyraz taki był im '~łaściwy, i mógł ie
zdobić? Nic lepiey nie dowodzi , z iakie1n
umiarkowaniem dawni Artyści, za cza.sów
kwitn~cych sztuki oznaczali żyły, naw,e t W
figurach kolosalnych,' iak ułomki takowego
sie.,. w Kapit'olium, i szyia
zn;ytluiace
P osao-u
I
·
c:;b '
głowy kolosalney Traiana w Villi Albanich.
Sztuki sa iak ludzie; Wielomówfiwo, podług
Platona: wzmaga się w nas z wiekiem w mia·
rę, w któr~ t~piei:t inne władze nasze; takoż kiedy gaśnie _prawdziwa moc sztuki,
zaftępuie 1 .ona drobia~gami dziel~y 1 ogie1i, co

'I

ożywiał.

Wieksza c2,e'ść grobowców i Urn pogrzebo; ych do" tego wieku sztuki należ~;
do niego: zate~ to mnoftwo nizkorzeźb odpiłowanych w podłuznych kwadratach, od
wymieruionych pomników. Między niemi
gześć naypięknieyszych wspomniemy' choć
ic1r praca zdaie się dawnięyszych si~gać
czaąów. Trzy się ich w zbiorze Kapitoliń
J.kim znayduie, to ieft kłotnia, Agamemnona

'

XIX.
I

z Achillesem o Chryzeid~, M uzy,i walka Amazoo.ek.; wesele Thetydy z Peleasem w Villi
· ' Me Ie_agra' 1. Bayk a, .
· nak oniec s,' m1erc
Ąlball1ch;
ku
w VHli Borghezych.

Nizkorzeźby
•

~~teona
l%_

!0

to ,

c

.

,

,

I

-

:nie mai~ zwi~z~u, ani z~apisem,
lt z tym którego zamykały 'zwłok.i •._
t>r2eci'ęż dawni . ·chełpić ·się mog~ że
t ~Ztili wielko~ć swo1ę, 'naw'e t 'w czasach ti•
Pąq~u. sztuki. Nie opuścił ,i~y ze wszyftkiem ,
•. A
•
b ow1em
• d
~el\i
m1ern1;1;
Q • ll.sz oyców~ wi zimy
•
%ieta czasów owych·, wypracowane
po dług
~sąd Wielkich mistrzów. Zachowu)~ 'głowy·,
0
Poftaw'a
ogól!1y
r. l.lbiór Egur ;wfkazu~a ślady c'z yftey 1 ptó""
•
c
'
Il'
, ' ...
\:y Prawdy. Ta wytwor1;10sc
nyszuk_ana ·,
t
:ili · Zadnego

„

I

da~ney p1.ękności.

~' lli.Ysł'
· l!

"«:lzieki wymuszone , ta

kręt~ giętkość',

' dza y
., z~
. . . się
~Ola. ta niespokoyna po dob ania
c

'22"'

'

.

użyciom przeznaczpne, ró.mi~ sję od
' .
•
. . I eyszym LiJrzegrnm·
~tob owych wymos
; k. torete nie m·ai~. 'Urny pogr'zebowe 'spotz~.:.
. z~lle na przedai, zwykle ·o d iniernych. Ą.r·
. .. . I
.
.
tHt•
ow, towarem były„ iak dziś trumny l1
~tolil.rzów naszych. Wspier~ł~ · to mnie•
lltąllle znayduiace sie na 'nich wyobraienła,
Jt11

.

II

',

'1

'I
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którey się częfro naylepsi miśtrzow1.-e na~' 0lla: głowne. rewolucye przetrwała ; z t~
uftrzedz nie zdołali-, nigdy .nie omamiałJ ~lko róznica > że nie ft:opniami, iak u Gredawnych.
. ów zes.zła z wr,sokości swo,iey. Zaledwie
Żwidźmy iednym rzutem ·oka przedrniO' l~ Artyści szesn::iftego, wieku doprow~dzili do
. w tym Rozdziale. Sztuka u G~
r ftopn·ia. d o Jkona
' mo·
d os1ęgn~c
ty obięte
'
'· · k t:orego
- ł osc1,
ków, a miano°"'icie Srrycerftw0, miała czte; ~lą, Jlagle .upad,ła.
Aż do. Michała Anioft!.
twardy,
ry epoki; to ieft , ·styl profty i
łą i R.afała, I1yl iey był suchyn:i i · twardym.
..
. wzme· · Ie sz~ulu. , ta l'- slę
wielki i k~t.owaty, ftyl piękny i płynflY' ~i
, dway w1luzes1c1e
. znaIez'I"1. p o
h 'me,
. rewnyc
nakoniec ftyl naśladowniczy. Pierwsza tr'"'~' ~sli Wyso k o> ~e
ła ·do Phidiasza, druga do Pra xitelesa, li'.' tótki~m panowaniu złego smnku, naft1i!pił
'··
·n·t 'K araszow
l·
' cowcow,
zypa .i Apellesa; trzecia z szkpłą. tych !111: ft"l
ie
i h
to 1e
nasl::i
J
firzów słabieć zaczęła, czwarta .1końci1 ~~~oły, i ten peryod r0Żci1ga się aż do Kala sie ,z up2dkiem .- sztuki. Wreszcie .sJ1111'I l'ola: Mara,tego. V\lszak mniey obfite, rnniey
<
tny iey blaTh: nie był długo trwałym; st~' sv\'ietne u nas iak u· starożytnych snycerftwo,
iey :naywyższy kwitnienia, iefi: -zamkniętJttl llbogi.e nawet w porównaniu z współczesnem
między blill~iemi Peryklesa i Alexandra ep0' ~talarftwem 1 titz to ?ne icl:;i-c drbg~, iednęgo
kami. .Po Śmierci zdobywcy Azyi, szttl~~ 0 ~tiało losu. W snycerftwie, ze tak po4 Wie"" d
. i , sztulu.
. k nosc
doszedłszy szczytu swoiego , po stu d,~
"I, oszła' d o nas ca ł a p1ę
0

'

1

,

' „

dziefto letniey iasności, ćmić się zaczy11 ~.i I
ży'~)'·e
blafk iey, mniey lub wiecey
P rzecież
,
,
c
dopiero po panowaniu Antonniów zupeł111
.
, . a przez ten dl ug1. przec1ę.g
cz.asil'.
gasme,
two1-zy ona dzieła godne pamięci.
co
'
Stzuka dzisiev·sza ,_ :ma wiele ftosunktl
r i ~,rf
•
" . I , .
,
d, o peryo.cl ow
iwo1c i z/tarozytn1l· .uz

Trzeba było prawie .cudu , by
. 'komey >
1 zm
· sztu1u· ta~
• 1.. ,
l1atn
u ł omIu,
l11eKtore
,
d o.
~-left malarftwo, wszyfLko
niszcz~cy
()ho,'Vał Wulkan; dla t~go Snycerftwo iefi
h
i:· d
\~
Ąt ~:zach naszycl;i miar~ sztul'-1 aw:r:iyc .
tl1ey za czasów dzisieyszych_ uzywane ~ a

Qąwnych.
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~atem nmiey obfite'· acz nie było .bez za•
szczytu, przecięż ust~pie: musiało malarfh\'ll'
którego. piękne i niezliczone. dzieła, ftał1
się miar:t sztuki naszey.. Zt1!d ta różniC11 '
że to pierwsze mieysce, które w sztuce da'
wney przyznaiemy snycerftwu' u, Ilas dl).
1J1alarftwa. należy.,
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Biegły !tarf)żytnik Visconti, mniemał: dostr.zedt, że te kolosy nie ze wszystkiem u- ·
lw1~czońe. były,· iak to podlug niego świad
czq, pozostafo na ich twq,rzach nie wyr~
bione punkta. Na fakowem dostrzeżeniu
wsparty potvtttpiewa Visconti, czyii on11
nie sq, przeobrazeniem w Rzymie kwitnq.cego snycerstwa za "Czasów N erona, posqgów brvnzowych Egez.yaszar które podt-µg
f liniusza zdobify w Kapitolium wstt;p kościoła p~orunuiącego Jowi~za. Dodaie on,
iż ogrom niezm,,ierny tycli kolossów wq.tpić
mu każe o ich sprowadzeniu z Grecyi, a
piękność ich widzi , ' iak gdyby przelan<J
z wzoru w przeobrażenie pewnq, r~kq, Mil
strza biegłego (, ). Coikolwiek o u!m bq,dź,
znaleziono ich w termach Konstantina
W go, .k tóry ie tam, podlug ied~ch przeniost z przysionku patacu Nerona (~),
pódlug drugich sprowadził z Alexandryi ,

'

'
/'
'

I

(1) Vinconti Museo Pio Ciem. T.
(2) Flamin. neca Meu. Nro 10
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~ 3ixtus

P._

umit11ścit p,rzed Kwirynalfoi"':

pałac~m. Starożytne

ich napjsy przyznait!
ieden z tych lwlossów_ Fidiaszowi, drugi
Praxitelesowi , . a prze4'!1iotem obµ, bydź
· wskazuiq, u.fmierzonego od.Alexandra W:,
Bucefala (3). Lecz Fidias ~ Praxitel 4_lugr>
ż.yli przedAle;,;andrem, a bddawna zgodne
przyzwo_lenie biegtych. starożytników, imie.
im Kastora i Polluxa nadato,
_„
. , wla-:.
.' . • które
ściwszem zdaie się.,

'l

~

'.

'.fo

porównanie ff(inkelma_ria. bardz~ey ies~,
pozorne'r' co dn Chro1zologii, niż rzetel-,
nem' . co do rze-tzy i nienaybiegleyszego,
znawcę sz~uki dzisieyszef-.r w n,~m. or-nacza •,
' Zdaie. się bowiem, iż Rafael raczt!y pif}-.
kne/50 iak wielkiego sty lz; w_ sztuce dzisi~ysz-dy byt nacr.elni~iem i. mistrŻe"!-; b<>.
choć on · w sobie tyle pofqczyt przymio' ' tów, .te. w dzietac!i iego nie ciężko o wzor,1'
figu~, styl 'wielki przypotninaiq,cych, przeci~ ogólnie wszystkie iego obrazy r,aczt!y
stylu, pięk,lleg'o nii wielkiego sq, wzorami.
C!J się tycze_ pierwszego: -~ęd_-ynym zdaie
m~ się pomnikiem iego w sztuce dzisieyszt;r, sław_ny obrazwi~cze~zy Pańskiey, w Med_yolanie się zna,yduifl:ey Lt1o;1arda Vinci•.
M~a_tyhy do niego praw_o ~ Bunaro~tego ta~.

~)

....

•*

'

..

(3. Ialande Voy, en ltalie T.

4: P•. I"„

I

'
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.

1/1(/;larskie. iak snycerskie. dzieła, gdyby
·pewna przesadna.{~ umieię_tności, nie, wskazywała ~· nich raczey iuż nieiakie zepsuc;ic wielkiego st3' /u, nii czy/iąść tegoż. Co_
.si~. t;·cze Gwida, wd_zięk, iego acz wielki,_
P.rzyr.Jwnanym bydź nie może. do, wdzięku
~ieku;1~ych ji_gztr ,_ a na~et całkowityck
~ompo:z,ycyy 'Rafała._ Do tego na.ypiękniey·
~zę glowy kob.i11ce Gwida S<J n_a wzór Nioby, l<tórq sam /l!wkel71Jan Madzią w rzę
<f::.ie posągów wielkiego_, nie zai pi~kn_ego, ,•
stylu•. Nie idzie wszakże za tem, by spo,s<fb Qwida , więcey: do. piemszego niż do
drugiego nale±at ;. qho,ć petny wdzię
lf-u ,_ iest on od obzfdwóch n~eco niższym. Co.
się zaś tycz~ nieporównanego pędzla Rafała, niech 1?1i tu o ogólności tat~ntz1- iego ., bętf..zie wo_lno. ~ednę ięszcze. dqdać. ~
ira13·~, ie. c~ocia_ż g<.l ':11 rzęd~ie Malarzów
k.o(orzystów k.laśdż nie. mof.na; bo nie ta
iest zwxktu cec~ta, dziel iego' przecięż nie~iedy szczęśliwie o iasnocieniowanie zKorr;egiem, a o kolor z Tycyanem walczył•
Porównaymy .sławną, noc pierw.nego z wi,„
zieniem_ S. Piotra, a nie wiem komu przr-.
~qdzimy pierwsze17Stwo? Porównaymy obraz_
naypiękniPys~ego koloru Tycyana z cu4em.
Bolze1źskirn, a niewienz -kto komu ustąpi?
l/derzyt on, za św~adectwem~ Vas.wrego, .sa•
mego . Tycyana; przecięź te dw« obra~

'}

„

'

•

I ,

/

.'

(

~I

1

It.afaela są. tylko fr es.kami w TP"atykanic·
malowanemi, w zlem świetle, bo nad okna"
' mi Urn.ieszczonemi. Walczfl iednak o iasnocienie i kolor z świetnościq oleynego
malowania pierwszych świata kolorzf~
stow.

ROZDZłAL

O

cu;ści

meclwniczney- S:r.tuk,l ·

'

I I

u, . Greków•.
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"
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iż to iest ietlen z tych opisóf'I
Winkelmana , któremu P. Heyne to"'
zbytecznego uniesienia wymawia. Zniżyli"'
smr w tlumaczen~u ten zbyt' liryczny ton,
a ztq,d łatwo czjtel'nilc osCJdzi "- do iakic.
~o on si~ wz~iia stopnia.

XX„

•1'

e.) Zdaie· sifh

I,

"
I

.,

.

'

W po".5znkiwaniach na.szych o

częki

me.

chaniczney Sztuki, iśdź. będziemy drQg<J-, iak~
nam sam<t sztuka w sn_y cerftw/e -w.(kazuie.
Przechodz<J-O ona od ciał miększych d<>
twardszych , zaq.ęła od nadania kształtu gliw
nie, a skończyła na n_aytwardszych kamieniach.. vVskazawszy na pocz~tku dziela tego
materyały, iakich następnie sztuka używ,ała,
'
. '
mówić nam zoftaie o wypracowaniu tych,
zk~órych cząs nam dochował dawne pomniki;
a ze nam nie pozoftała ani iedna figura
.sztuki Greckiey" z drzewa, przemilczymy ten
rodzay pracy.
Zaczniymy od gliny, iako od pierwszego
materyału, którego używała sztuka, mianowicie 9d wzor.ó~ z ziemi paloney i z gipsu.
_ Artyści dawni, iak dzisie:ysi, wypracowywali

}

I

t")
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wzory takowe narzędziem Żelaznem (ebau•cboir ) zwanem' iak to widzieć daie figura
snycerza Alkamena, na małey nizkorzeźbie
Villi Albąnich; lecz wraz uzywali i palGÓVV ~
tnianow~cie paznokciÓV\'. do wyrobienia niektórych części delikatnieyszych' i' nadania..
większego. uczucia dz~ełu. Kiedy Diodor Sicyliyfki mówi ;z~. Artyści E giptscy pracowali
podług dawney miar§, a że Artyści greccy
lllieli rozmiar w oku, ś:ci~ga się to tylko do
7
wikazauia w pracy ofiatnich większey '1f ol-.
ności , nie przywi~zaney do niewolniczego
naśladownictwa, nikczęmney, iak~ była Egi„
pcyan, natury. Wyrabiali Artyści Greccy
wzory dzieł swoich z gliny, z kt6rych oam
ł'ię nie ieden pozoftał. Do tego mai:ny ka- '
mień rznięty gabinetu Stosza, wyobrażai~cy
Prometeusza · tworz~cego człowieka , i uiywai~ce_p o pionospadu, do ro~miaru pro·porcyi ludzkiey figury. Właściwie mówil}c,
Snycerz z miarę. w ręku pracuie, Malarz
w oku mieć i<J. powinien. Lecz wzorowanie
i;iię ieft ieszcze wykonaniem dzieła, ale tyl. ~~ ~rzygotowaniem· do niego. 'Vrpracowa-.

/

.
'
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tiie -rzetelnie, zaczyna się od gipsu i drze„
wa, rQzci§ga do słoniowey ko~ci, kamienia,
marmuru, bronzu, i innych ciał twardychf
i. o tych tylko mówi~ będziemy„
o wszechniey~ze obrazy Bogów, ku
1 N ayp'
1cz~Ści domowey ludu 'aporz~dzone b'yły z gi··
psu !( 1 ). Podług · wszelkiego pbdobieńftwa
wize'runki w)elkiGh Ludzi, 'które Varron ro-:
·zesłał .po wszyftkich l>rowincyach pai:iftwa
Rzymll\.iego, n:ie z inńego były 'materyału ;.
lecz nie ·doszły nas, iak tylko nilkorzeźby
·g ipsowe, z których naylepsze dochoWanemi
zoftały w sklepieniach dwóch Bayańfkich ła;.
:źn;·, w hlilkości Neapolu. Nie mówię tutay
o pięki1yćh dziełach · wypukłych, znalezio.ny-ch w Pocuola1l.lkich grobach, z wapna i
purolany złożonych. Jm wyskok u takowę
go rodt.aiu pracy ieft słodszym, tym ieft przy„
iemnieyszym oku. Lecz 'aby nadać figurom,
mai\lcym nieco wysokości, przy~~oite fto'„
pniowanie, wskazano wklęśnienie obwoda~
mi częśc~, kt6re po,vinny wznosić się ~n~d

(~ ) Prudęnt, Apoth. p.~ ~27„ ' L. 3 h
/.
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dn? powierzchnią. Między dziełami •z gipsu
kościo.łka Izyd.y w Pompei, ta się osobliwość
znalazła, ie Snycerz wyobrafai<tc . Perseusza
trzymai<tcego głowę Meduzy ., wydał ramie
lego całkiem wypukle;' to mai~c tak .zna-,
czny wyskok, obeyść się bez podpory że
lazney nie iijogło, która pozoftała po od-.
padnięciu ·ramięnia, i do dziś dnia ieft wi„
doczna.
c
To tylko wiemy wzgl~dem wypracowania słoniowey kości, iako tei srebra i bron•
zu w nizkorznięciach, że pr3ca tego rodza~
iu Torel).eia zwała się, wyraz który Pisarze ·
tak dawni iak dzisieysi , zawsze ·do robot
toczonych stosui<J.'; lecz kiedy narzędzie tokar~ie temu rodzaiowi robot bynaymniey '
służyć nie może , idaie się ze ten wyraz był
przyiętym, by nim oznaczyć pracę wypukłiJ,
różn<t ,od tey którey uzywano na drogich
kamieniach Anagliphon z~an"J-; t~k dalece,
ze Toreucia oznaczałoby właściwie dzieło
Figur mocno wypukłych, i to iego tłumaczenie
zdaie się naywiernieyszem.
Nie widzę potrzeby zatrzymywania sie ,
nad wypracowaniein figur 7. kamienia, Le:>

I
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ieft on o r6~nie . proftem iak .znaiomem ', · bo
zblizonem' do marmuru, który będ~c zwykle
od ftarożytnych Snycerzów uzywanym, szcze.
I
f ,
• ' powo ływa b acznosc
gól-lllley
naszę. Naywu:•
• fit z 1ef
ks.,.„a czesc
statuow marmuro.wych ie
'
.
c
d
ney sztuki) obyczay który Platon w RzeCzypospolitey swoiey prawem oboftrza ( 1 ).
·k·
"k'
·• na me
l>r.,....ecręz
meyszycIi.
torycli ,z nayp1ę
lti.armurowych pos~gów doftrzegamy , z.e „
W' pocz~tkac-h .sztuki, był zwyczay, osobno
"'Ypracowyw.ać głowy, a potem ie przysposabiać do kadłubów; eo sie iasno widzieć daie
lla głowa~h Nioby i i~y córek, i dwóch'
~arozytnych .Palląd Villi Albanich ; uie11.iedy tak się i z ramionami obchodzono,
łttóre u dwóch ostatnich) pos~gów s~ przy.
Prawionemi.
Figura prawie kolossalna Hzeki , w Villi
~lbanich, dQwodzi nam, ze dawni mieli ten·,,
ł..e sposób obrabiania · figur swoich co dzis!eysi, iak to wfkazuie nizsza cześć ledwie
()b .
robiona tego pos~gu. Na znakomitszych
I

1. l

.'

c

"--..--'~~------~-
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.I

I
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'o zlonkach fałdowaniem okrytych, zoftawió·
. no punkfa wylkakui~'ce, które w dalszey ro"
sie' w podobnych
iak
miałv,
bocie zniknać.
/
„
c
· pracach dó tlzJ dnia poftępuie. Widziin1
także, łe dawni iak my; dla wypr'acoWt."

'
''
'

\

,
I

'·

nia bez · 'uszkodżenia cżęści oddzi.elony.9h 1 '
pr2.ypieraii ie do .figury, fa pomoc~ pod"
pory~ Po uk<?nczeri.iu statui, ~lbo i~ pole::.
rowano całkiem pumexein, a pot~m palnł
cynę. i trypoli, albo i~ gładzono narzę"'
dzi.em: tey oftatniey pracy pewnie nie przed"
siębrano, iak po nadaniu pierwszego polorii
puni.exem. Używano tego sposobu, b~dź dla
nadania więksżey' prawdy cia,łu i fałdowa
niorh, D:;!-clź by widocznieyszą. uczynić , do„
kładno~ć ukończenia. Części bowiem cał"
kiem wypoler'~wane rzucai~ blaik. tak zyv-rf'
kiedy światło na nie uderza, ' że dostrzedti
ni,:e ~ozwała ukończenia pracy. Moie iakzdi
oba~iano się , zehy tarcie i polerowani1'
pos~gqw; nie osłabiły w nich naydelika"'
1tnieyszych rysów i naypłynnieyszych obw""
dów, ile że tak mechaniczna, iak~ ieft il
praca; J;1.-i@ była godn~ n;ki Mistrzowikief
!)l~

,
I

'
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bla tego niektórzy z- dawnych Snyce~zów·

cierpliwie dzieła swo~
le; i wszyftkie ich C?ęści zwolna gładzić
,
, ' pos<Jgow
• k sza częsc
• • nayw1ę
dft1tem. p· ~zec1,ęz

~oleli odpracowywać

llawet kolossalnych SCJ całkiem wypolerolvanemi, iak to widzieć mozemy na ułom
kach kolosu, mniemanego Apollina w Kupi=.
' h ogr·o mnych głowach Try·
to1
na d woc
, nun,
ton9w; iako też Tytusa i Traiana w Villi '

I
I

Ąlha11ich:

. Między pos~gami całkiem narzędziem wy~:a.cowanemi ,, naypiękhieyszym bez 1'1'CJtt*enia iefi: gr~n~ ~aokoo1~tri.; w nim ok~
:czne odkryc; t~oze , z Jak~ zręczności~,
~·1ak~ pewności~ Snycerz prowadził wsżedy

~a~ędzle ~ . iuł po .uko1łczeni.u prać_J

swoiey,

\

/

Y 1ey w 111czym me uszkodził częfto powto:tzohyin tarciem. Powi'erżchnia tego pos~

gll.' zdaie się nieco chropowat-t ,' w poró.:.
illahiu z gładkości~ wielu innych figur ;
i:łe<':z ta chropowatoś6 spraiwja Ikutek sło'Yczy axamitu, poró~nahey z blaikiem atła.:.
&1t· l\,r
b · ~v1amy inne przykłady tak.owego ukonZ~nia~ mianowicie we Lwach sławnych i'\ie=
i'Ól'Ji
.
I

if;

i;a·
2 .J
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'

.

\'

'

,I

I'

o

.

D

RoznzrAL

,\.WNYCH.

X.X•

Weneckiego , Arsenału, iuz od nas .ttakoniec Jowisza c,zyli Eskulapiusza. Oprócz
wspomnianych. s~ one ukończone iedynie
~eh ftattiów wypracowanych z marmuru '
· narzędziem, · tak iak tego wymagała pra-Oa ~za~nego; w stylu Greckim, znayduią. się
lak~~ rtaśl~dui<Jće p'os<Jgi Egiptfi(ie, po więsierci i kędzierzytego wspaniałego ;zwie*
Szey częki wyaobyte wTywoli z ruin Villi
rza.
Marmuru czarnego, wydobywanego w K.o" . ~driana. J(amiei1. czarny' o któryin mówi:.
palniach ''·yspy Lesbos (r), póżniey nii tiiy„ bywa rÓihey twardo~ci. Marmur nay-,
białego Sn_ycerftwo używać zaczęło. Ro· . h1 iększy tego rodzaiu'' lecz wraż ha yćzar
dzay naytwąrdszy i rnly<lo.fk.onalszy marmU' ~ieysży; ieft ten·, który; Nero Antico; alłJó
ijawnym czarnym ro'wiemy. Twardość ie·go
ru tego, zwykle zowie sję Parangonum; czyli
?ent:aurach; była przy'ćż}'i'l<J_; ·ze~ go nie:.
probierfkim kamieniem. Kilka nam .figur cał•
kowitych Greckiey dzieł s-żtuki z niego pe' i t~~ży . ż~a~ć~ . ~żi·~~~. ~~ ~-a~i~~ Egipt~i;
.ecz wn~t doswiadćzen1e w tem odkryłó
zoftało; iako to Apollina w Galeryi Farnę'
zych , Boga zwy kle Aventinus .zwanego, 1/ł llornyłh~.
I
'
<
. Alabaster "'schodni iejt hvardys:Zypi i'e:.
Kapitolińlkim zbiorze , posę_gi od naturf
większe; dQ tego, dwa sławne centnary nie' ~Zćze niż marin ur bialy; alabasier ogólnie
gdyś zbiór Kardynała Furyettego, a dziś Capi' :lożony z pokładów lifikowatych, i nie Jyę:.
toliutn zdobi<J-Ce; których Miftrzowie A1 yftei15 ~~c iak mał·Il1ur iednohaynyni ciałem' cięh
1lzyru ieii tlo wypracówańia' z przjczyny'
i Pa pias z Aphrodis:lum wyryli imiona swo:
ie na podstawach tych pos~gów. W Vilb ~e h~cie z których się !kł~da, hfrwo się od.:.
łn?tii~ ; ·cU~i:ego \eł ·hie :Znayduiefny figu~
· Albanich widzimy Satyra tańcui~cego, atte'
~a.\vny~h, całkowicie z niego wyr~bionych;
tę trzymaię.cego w ręku flaszkę z oleie1l11
_l\iedy go .·dQ nic~ uzywano, głowy; ręce;
gdyś

'
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(1) Phil. Yit. Soplzifi_.L. ~· P.· 555.
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łi~gi • były ·z innego inat~~alu ' a pótlh\~
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wszelkiego podobie1'1ftwa brohzowe. W Rzymie iedna się tylko głowa alabastrowa po-zoftała, a rnczey przednia iey część, czyli
twarz Adryana; widzieć ilj w gabinecie K~pi„
toli1ifk.im można. Z figur kobiecych dwie sif, alabastrowe Dyany, większe• od natury "{{
Rzymie znaydui~, ogromnieysza w pałacll
Verospich, mniey~za w Villi Borghezich·
Wreszcie te .figury nie dochowały nic da'
wnego i alabastrowego, iak .tylko fałdowa'
nie. Głowy, ręce i r10gi S<J. dzisieyszemi z bron'
zu dodatkami, i obie sę. z alabastru agato'
dla awego pod,.obier'diwa z tyfll
wymI zwanego,
.
kamieniem, któr~go równa się prawie twar'
dości, i ·obie sę. fałdowane w naypięl:.nieJ'"
szym stylu. W Villi Albanich widzieć mo?.i1i:t
czf.~Ć wyz~z~ pos~gu również Dyany: z tego~
kamienia; C:l.ęść ta: ieft Iiarożytn~: bo co
była. Lecz na1'
nizsza, widocznie · dorobiona
c
I
znakomitszym
. z dawnych zabytków alaba',
firowych, iefi: piękny uzbroiony kadłub, k.tO'
ry z ga h1netN Odeschalkich prze.szedł do pa~
~ Iacu królewskiego Swiętego Jldefonsa vv lłi
szpanii ; ma Oll głowę i nogi z złocisteG0
I

1 •.

u

n oznzu.Ł xx.
łlronzu, świezo

mu przydanp. Kiedy tu
tylk.o ieft mowa, o pomnikach Gr~ckich,
llie będę si'ę zat,rzymywał nad .figur<J. Egiptfk~
Siedzitc~, ~o się w Villi Alba nich znayduie,
·choć ten J?OSlilg, ogromnieyszy niż natura,
a. z Alabaftrn Teba11fkiego zpórz~dzony, ieft
lląywi~kszem dzieł~pi znanem z tego kamie. na I e:>;:y J:J
. , n11. me
llią
1 er· . L e cz przepommec
lllesów i popiers.iów Alabastro~ych,. 'które
6~tuk.1 GrPckiey S<J- płodem. Cztery i.eh z ka- .
4-tienia tego, z głowami z Marmuru dawnego Zółtćy farby, zdobi~ Ville Alba~1ich
·
' IJ. pierś
' g ł'ow. · k toryc
· ·'
Po p1ers1ow,
ieft
a raczey
~ląbastrowg., pięć w zbiorze Kvpitoli1l1k.im
•1czymy; w sa.mey Villi Alba nich trzynaście
lch się znayduie , róZlłego rodzaiu Alaha-

-

~~~

"

Snycerze Greccy, nie zanie<lhali uzywać
~Pracach swoich Bazaltu, b~dź tego który
~eft żelnznego koloru, b.;i.dź tego co w zi.e~0ny wpada. Jednę tylko ftatuę &2alt9w~
·
·
· fit czarmawy,
· ' 1e
·ll.allly: k o l or iey
wyo b. raza
~tlą Apollina, .figurę mierney pracy. Viłla
tedicis posiada kadłub męzki , wielkóści
li.ąturalney z Bazaltu zielonkowatego. 'l'eń.

'
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'

,
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szacowny zabytek ft:arożytności , ieft iedn~
z piękn:ych, iey figur. Głowy ' Bazaltowe~
co uszły wieków ruinie, mniemać nam ka.Z~~
że. Mistrzo".Vie naybiegleysi zaprzittali sj~
/
"'ypracowaniem tego kamienia. : s~ one bo'
':Viem powzięte. w n.aypięknieyszym stylu, i

„
\

'

I

r

'

''
(

u,kó1iczone z na~".Viększ<J. dokładności~. O,
J;>.r6.c z slawney głowy ·Scypio.n a, posia,dał
:Ę>ałac Werospich głow.ę młodego Rycerza;
wVilli A~hanicą z.naydu~e się głowa pomr
s.~owa kobiety,, tego. rodzaiu .. Włosy tycb.
głó.w ,s~ wypraco,wane ~.staraniem, J,lloze nad.

~szelkie naślaąo.~anie wyzł;zem; toz powie'·
<;ki eć można o. sierc~ ~wa,, 60 się ~ Villj
:ęorioni~ znayduie; ieft on z Bazaltu zie'
\<;>J;1kowatego.,' nayt~~rdszego. gatunku.,
luieśmy o Po:i;.fi~ze mówili; dodać Qafll
tiyl,k o '.?oft:aie" iak rnylnem iefi: zdanie tyc11 1
~o mniemai~, że wypraćowanie iego iefi taf
nikiem dla dzisieyszychArtystów. Nie trudri<>
~h.aHć to mniemanie tysi~cznemi przykłB.'
<lami; lecz ~osyć będ~ie w5>pomnieć pięk~~
pokrywę Urny staroświeckiey, umieszczo11e1
g.
, '
w wspan_iałęy Korsynich kaplicy, u Sgo Jafl
Lateranil~iego. Wiemy, ze ta Urna znaydO"'

Wała się w prz~sionku Panthe"onu,; a podo-

bnem ieli do wia:r:y, ze służyła za wannec ·
'
'"Termach Agryppy, przyległ/eh do tego
~ościoła, i ie dla tego, pokrywy nie ~iała.
l<.~rdynał Al!Jani posiada nay'pięknieysze da'"ne porfiro.w e 'wazy; iedńa z nich była kuNon~ za 5000 skudów, od Papiefa Kleltiensa VI:. Drogie· te zaqytki z~alez'ione
w ~i:arozytnych grobach, zamknięte były
'W innych naczyniach kamiennych; sk~d to
d.on,onałe ich zachowanie , które sh,1sznie
P1·zy ich znikomości zadziwia; nie wiele bo\viem mai~ wii;:cey mi~zszości iak w~zy glilliane~ Pliniusz uczy nas, ze d_awni . wyrabiali na: tokadle wazy wszelkiego gatunku
lamłenia (1). Wspomina on o 1tf:>o. kolu111nach zdobi:tcych Labirynt w wyspie Lełn11os , na kole )rnmieniarfkim wypracowa„
llych. s~ one dowodem w1elkiey b.iegłości
ftarożytri:ych w tey części mechaniki , ·a to
\\' czasach tak dawnych, iakiemi ' były tey'
hu.dowy. Rzeczone kolumny Źawie~zone na

'

.

'

'\_

1

I

......
(1 ), Plin. L. 36. c.
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przysposobioney 'do tego machinie, mogły
bydź od dziecka toczonemi (2).
;
Wypracowanie wazów porfirowych zda·
-wa.ło

taiemnic~

się długo

Rzemieślnikońl

~aszym, a raczey odftręczała ich sama trw

qność roboty.
' ' l

Zwyci~żyła i<J- ft:ałość Kar·

dynała

~l

Albaniego, lecz ieden z wazów pot;..
fi.rowych, który wydr<J.iyć kazał, spędził
trzynaście miesięcy na warsztacie tokarza.
l;Wówi~c o porfirze, przepornnieć nie' należy,
że fiarożytne ftatuy z tego kam!enia, ani gło
vyy, ani r~k t. ani nóg, z niego nie' mai1,
l~tóre zwykle. z marmuru białego bywały.
Widz.i my wprawdzie w W enecyi , przy
"'ftępie do pałacu._ Dozy, cztery .figury na
i.e dnym porfirowym ciosie; lecz ieft to płod
sztuki Greckfey, niższych wiek6w.
S1:usznie umieścić należy obok wyrabiania pos<Jgów za dawnych czasów, ,ich naprawę , · k~órey tyle znachodzimy ,śladów.
Jeft ona dwoiak.iego rodzaiu: albo zaradza
niedofkonfl.łości mar~nuru 1 albo wracrt · dą.

' (2). Plin. L. 36. c.

i
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Calo~ci· u.§zkodzone czę-ki. Co się tycze wad
I

llaturalnych , pokrywano ie lepidłem, z mar.hibru, tłuczonego sporz~dzonem,_ i nim za~
Pełniario dziurkowato.Ści i w<-lri:J.ienia. Refraurncya, naprawa_ czyli przywrócenię 1 do·
pierwiafrkowego ftartu części uszkodzonych,
tymze co dzisiay dokonywała się sposobem '
~a pomocę. pręta z metalu „ który wprowa„
dzono w dziury. vvydr~żone, równie części
llszkodzonych iak nowo dodanych, by ·ie.
llim poł~cz.yć._ Ten prę~ zwykle bywał bronzo_w y, niekiedy przecięz żelazny, iak ' się to
W sławnym Laookonie znalazło. Pnenoszono
l'niedź. nad żelazo, bo rdz<J- nie plami martnuru, dlatego tei u7.ywano iey w przymocowaniu podftaw \ nawet kolumn i pila~

l
I

'

ftrów, .iak sie' to w ' kościele J>ucolaJ1kim
.

S.empisa widtieć daie.
Tu wypada za.pytanie, w jakiey epoce
ftarozytności· , te dzl~ła sztuki uszkodzonemi
i naprawionemi byfy} Dziwnem zdawać się
0
lnoze będzie twierdzenie' ze pq -częŚci naft~piło to w czasach w któr,ych kwitły sztuki; przeciez iefr to rzecza niezaprzeczona.
Z jedney ftrony, podług ;11szelki<.>go poclo<,..

'

.,
I
I
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I

I
I

'

I
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bieńftwa, popadla sztuka tey ruinie pod
czas,, '''l'Oien Acheyczyków z. Etolczykami,

kiedy oba . te ludy wywierały bezwzględn~
wściekłpść swoię nawet na publiczne po:
mniki; z drugiey w czasie ich przeniesienia
d'o, Rzy~u. Do ~egó . \Viemy' ile w samem
tym mieście , wytrwały burz <lzieła sztuki,
'a zatem wnosić . mozemy , ile ucierpiały
gwałtownych uszkodzeń wymagai~cych na.prawy: Lecz co czyni ·bardzo podobnemi
do wiary uronienia pos~g6w w samey Gre·
cyi, · s~ statuy naprawne w Ba.iach odkryte. I
J 4
,. ,W tych bowiem ftronach, gd'zie Rzymianie
mieli llayrofkoszp.ieysze ~i~yikie. domy swoie, nie wspomina hiftorya (od epold- wprowadzenia sztuk do Włoch, aż do ich upadku) O·· woynach, zamieszkach i gwałtach,
I
coby ie uszkodzic mogły. Po Antoninach
' 11
sztuki całkowicie upadłszy, nie myślano pewnie o naprawie pomników, ' a co większa.
ąmutny stan sztuki, nie dozwalał dopełni~
tego dość zręcznie, by sama naprawa nie
~Ikazywała czasu w którym naftępiła. Więc.
~.<l:;t.ią się'· ie dzieła sżtuki odkryte w okali~
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„

~eh Baiów ·przybyły uszkodzone z. Grecyi;,
~

we

Włoszech sp.órz~dzone zofiały:.

Tozby
~ o Rzymfkicb po wfed~i'eć można, lecz tam '
. ~>ne tylokxotnym popadły zdarzeniom„
~ię wiele innych <Jo. ~ega przyłozyć mogło,
pi;zyczyn.. Jlez p,omniki da,wne n.ie ucier·
piały , ' pod cz;:i.s wielkiego pozaru· Rzymu za.
Nerona? pod czas zamieszek Vjtelliusza, kiedy br(lJ;iiono Kapitol~1]ik,ich murów, miotai1;1.c na oblega.i~cych pos~gi?-~yło tylko. mo•
itn zamysłem wspomnieć w tern mieyscu, o
- <;lziełach popsutych i naprawnych za czasów
c,ląwllych, a, nie o tych,. kt6re pózniey. nayŚcie harbarzy1iców, rabunki Włoch i · Rzy·
~nian, nnkoniec gruba ciemnota i religiyny ·

ze

\l.S~].rnclził

fanatyzm.
P.a".Vni częfto. używali bronzu, lecz mało
nam .się pomników z niego zoftało, bo nad
inne w) czasa.ch nayść barbarzy11ców, ,zao-.
ft:rzały ich chciwość. Swiętokradzkie ręcę ,
bez względu na sztukę, kruszyły iey cuda,
sztuka była niczem w ich ocz~ch, metal
'Wszyftkiern. Da,yni ia.k dzisieysi m~es~ali z ni~
cynę, dla większey płynności ; ieft ·to bó-_
wiem rzeczl! doświadczo.f.l~, że gdy CJI!'<k

„
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nie ieft w dofi:atecznac miare< do metalu do""
dana, zbywa bronzowi na płyną ości, by się
roógł rozlać po wszyftki.ćh· częściach formy,
któr:_} ma napełnić. {)la tey przyczyny lano
niekiedy po~<J.gi z miedzi, giętszego · metalu.
Cztery konie niegdyś W eneGy~ , dziś bramę
. Tuilery zdobi~ce, s~ z tego kruszcu.' ' Uży
wali go takze dawni do pos~gów przezna;
czonych po,złocie ; raz że ieft do uiey ła- ·
twieyszym , powtóre izby to było próhią;
tozrzutności~ , bronz pjęlmy pozłot~ okry·

'I

wać~

się

nieco. dawni od dzisieyszych,
•w przygotowaniu form do lania figur, czego
Róznili

marny dowód w dopiero wspomnionych koniac~; kaidy bowiem z nich był lanym W
dwóch formach osobnych, które się wpodłuz
składały' tak dalece' ze' nie było potrzeby
kruszyć ie po ukończeniu pracy. Zdaie się
takie, ze dawni, nie zwykli byli lać tak
wielkich iak my ogromów. W pierwszych
Sztnki czasach, podług powieści Pauzania~za, pos!J.gi bronzowe z wielu sztuk składa
ne'· łi:czyły ćwieki, i takim był Jowisz
\

' \,

I

J

XX.

Spartańfki, dzieło Learcha z Regium. ( 1 ).
'I'en łatwy spos~b nie był i w pożniey
~zych czasach ze wszyftkiem opuszczonym,
iak tego dowodzę. sześć wielkich figur kobiecych znalezionych w Herkulanum, któ:tych głowy, rr.ce, nogi, i sarn. nawet kadłub, nie s~ iednego miotu; są one pol!J.ezone kla,m rami podobneni do tych, które
Włosi · ogonami . iafkuł~zemi zowi;;i.. Tym,
sposobem zapobiegali dawni cięzkim 1 d()
ustrzezenia przypadkom w laniu wielkicli 1
'•
<>gromów, iak to widać na koniaGh Weneckich, gdzie naprawkowe kawałki s~ ćy.iekami przymocowane; a. to oczywiście zaraz
po ich laniu.
LutOW3:nie zdawna od ft:arozytnych uzy'Vranem było , iak tego dostrzegamy na wlo-sach i huklach do głów przylutowanych,
równie w dawnieyszych iak wś~ieiszych'sztn
ki cEasach. Dzieło naydawnieysze w tym
rodzaiu, a ogólnie ieden z pomników nay-"
wyzszey ftarożytności , , wyftawia nam po"
I

'

I

P· 257·

(1) Paus L. 3,
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piersi kobiety w gabłnede ł-Ierkulańfkim,
którey glow'a aż 'do uszu 1eft u trefiona
pięćdzięsi~t l;>uklami gruhości piór.a d:c> pisania , iakby 'z clr'Ótu wyrobiorteg°'' Te b ukle,
każdy z pięciu piedcieni złoione, przyh't•
i:owane bokami, zachodz<;l- iednP. na drugie•
-Jnna głowa te~oz gabinetu „ wizerunek mło~
dey osoby j ,nosi' 63. buklów; takoz przy:.
prawionych. Podobnemi.one s~ do ciasney
papierowey "'.'stlliki zwinłętey; a pot~hi
rożci~gnioney hakształt spiralney sprężyny;
te które spadai~ na czołó tlo pi~du i wię•
cey mail} zakrętów; iyłńe d.o dwu nastu' a
wdrafonemi
dwo'Qla
\\:szyftkie sac oznaczone
'
.
rysami. ~ie iepiey nie dowodzi, ie zwyczaj
łu,towania trwał "w Czasie kwitn~cym sztuki~
iak 'nadobna pomysłowa głowa, pod imie„
niem Platona znana, ieden :z pięknych ponmików btonzowych, a mai~ca przylutó·
wane bukle na Ikronkch.
Czas nam dochował niektóre kaw'ałki
hrónzowe, okryte lub nabiiane srebrem, iako to Diadema Apollina Sauroctonon w Villi
Albanic.h , i podftawr różnych figur w gai:>i=·
~

I'
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'ltlecie Herkulańlkim,. Paznokcie takze u rak
c
i nóg niekiedy ·u dawnych z srebra bywały,
iak się to z opisania Pauzan,iasza i w gabinecie Herkulańikim widzieć daie ( 1 ). _Cztel:y konie złocone , któremi sławny Herod
Atticus przyozdobił Korynt , miały kopyta
.
'.Ze słoniowey l:ości (2).
Pozoftaie nam wspomnieć o kolorze,
iaki ręka czasu daie bronzowi, •a który nie
mało do iego przykłaaa się piękności. Ta
barwa ieft zielonawa, dolkonałość iey powiększa się w .fcosun~u dobroci metalu. SławnY, , .
tnetal Koryndki, hył iasno zielonko waty (3),
farba co się .niekie<ly na medalach dawnych
i na małych fig{irkach znayduie. Oczywi- ~
Ście 'baieczn~ ieft powieść, która go przy
zdobyciu i poiar~e miafia tego z stop~enia i
pomieszania wielu innych, chce mieć przypadkiem złozonym. Pó'dług świadectwa
Pauzaniasza (4), Korynt . nie posiadał mie•
'

(1)
(2)
(5)
(4)

Paus. L. 1. p. 57.
Ibid. L. 2. P· I I 5•
Plin. L. 37· p. 35·
Paus, .L. :.a. c.5.
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, . .d.zianych kopalni, lecz iak na& Pliniusz uczy
(5)) Rzernieśl~icy tameczni mieszaiitc z miedziac małac srebra i złota ilość, fldadali ten
Świetny, a podług Cycerona (6) rdz~ prawie niepożyty metal ' rownie 'głośny dla
piękności

swoiey , iako dla form przyiemnych, które mu Koryntczykowia dawać
umieli. Prócz zbroi, chełmnów i małych
•figurek, wyrabiali oni z niego czary i w.azy,
których więcey ieszcze wyborni} robotę,
iak sam
, ceniono metal (7 ).. Biegłość w tym
rodzaiu Koryritczyków IProftyrn wazom zzie„ ,
drogich nadawała
mi wy7sz~ cenę; iak
marmui·ów (8). Dia tego iei CP.zar podnoiake1 • SZCJ-C Z ruirt to miafto ; tak. fiarow~ie;
Śm y iuż wspom'nieli zalecił' posznkiwanłe
wśtód nich dawnych z zil:5mi, wzorów. Sta.:
·tuy i popiersia gabinetu Herkula11.fkiego,
·mai~ ciemnawo zielon~ barw~, lecz przyprawnit. Wszyftkie bow~em, mocno uszko;

•1

z

,,

I

(5) Plin. L. 14. c. 2. p. 640.
(6) Cie, 'I,usq. L. 4. ~· 14. T.· 2. 340.
( 7) Cir.. /n Verr„d_e sig. c. 44. T. 4, P· 3 9 I .
(6) Strabon. L. 8. p. 381.
"
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dzone, w napra~ie przechodz~c przez ogień,
ftraciły da wn~, która now~· zast~pion~ bydź .
in usiała;
Złocenie pos~gów dość powszechnem u
(Jawnych hydź musiało, częfto bo·wiem znachodżimy ~lady iego, iako to na statuy konney
1'1arka Aureliiisza, sżcz~tkach czworokorinicy,
to zdobiła szczyt Teatru, Herkulańfkiego,
<:~tere eh koniach Weneckich, mianowicie zaś
ha Herkulesie Kapitoli~U~im. Dotrwanie pozłoty na pósę-gach; prżez tyle wieków za.:
grzebanych pod zie1:ni~) nie moze hyclź przy.o
Pisanym iak tylko iey grubości. Nie umieli
cla.wrii bić tak cieńkich iak my lifl:ków złota;
sama. więc _ grubo~ć dodawała inocy i trwa.;
łości ich pozłocie; i dlai:ego ó:ha w podzie.;
~tiych pókoiach pałacu Cesarzów na Pal~.:
rzadka. c uderza. .
gÓrże ,, do. dii~ . dnia,
tJ11ikiey
.
. . .
I
choć ie izby sa wilgotnemi
'Wieżościa
zprzyczy~y ziemi, która ie okrywa. Leci
Co większa; dochdwaiy się do.ść świe:ie po.:
iłoty ślady na mumiach;_ a nawet wPerąe;
~olitaAfkich ruinach;
1
;
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Dwa są. sposoby złocenia w og_niu, ie...
den się Amalgamacy<J- zowie, drugiAllo Spadaro, czyli trybem mieczników. Do pierwszego używa się złoto r~zpuszczone ""serwaserze, do drugiego służy ono przykłada"'
•
ne w lifikach na powierzchni roboty. Powyższ~ działanie . odbywa się za dodanierrl
merkuryuszu serwaserowi złotem podsr
eonem u; ta mieszanina parzy się na mie1"·
nym ogniu ; po czym metal się ni<J. okrywa
wprzód dobrze oczyszczony; i ten to ieft
rodzay pozłoty, który ormoulu czyli złotefll
tartem zowiemy. Zrazu się ona czarn~ "\'VJ'
daie, lecz w powtórzonym ogniu, blaskll
nabiera. Przecięż ten poft~pek, który nie...
iako. wciela złoto qo medalu' nie był dawnym znany. Złocili oni tylko listkami,
skropiwszy metal merkuryuszem /' albo go
,'
~drapawszy p}lnikiem ( 1 ). Dłnga trwałos 0
takowey pozłoty , '. i~dynie pochodzi od ieJ

„

.'

grubości. _

Do pozłoty marmuru, dawni białk~ tylko uzywali' dzisieysi czosnek przenosz~·
( 1) Plin. L. 33. ;,··3 2.
\

.

I
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Naci eraią. nim marmur, a potem cienko :po.:
wlekai\l- gipsem, na _którym kładzie się zło
to. Niektórzy użyvyai·i} soku mlecznego fig,
\ _iednego- ~ naymocni~yszych i naygryzliw~zyc~;
1 Włosy i fat?owama małey wprawdzie Ji.:.
czby dawnych maqnurowych posą.gów, do
dziś duia dochowały ślady poz roty, która ·
nader widoczna. była n.a Palladzie BerkuQ

•

•

•

vr czasie iey

odkrycia. Znayduię. się
tak.~e głowy I marmurowe niegdyś ~alkiem ,
pozłocone, i tak<J- iefi Apollina Kapitoli1iIh:iego. . KilkadzieS~<J-t lat tern~ znaleziono
hęść niżsż~ twarzy, do Laokoonta nieco potlobney, nosz<JC~ znaki pozłoty, nie na gipsie;
·
lecz ua. gołym{ marmpr~e połoion~y.
Uchybiłbym . części mechaniczney sny.:
cerfiwa , gdybym przemilczał oc7,y wpra;~iane, co się niekiedy tak w marmurowych
iak w bronzowych gło,vach znaydui~. Za:.:.
trzyniywać się nie ht!dę, nad oczami sre„
brnemi małych figurek, którycl1 nain gabi.:
net Herkulańlki rozmaite wyftawia wzory; .
ąni nad drogieini kamieniami; na~ladui1J.ce111~
~ niektÓrych głow~ch hronz,owych barwę
Irydy 1 ~nać na wzoi· Heban~w'y Pa~~ady ~i;
lańl.kięy

~

)2.4"
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fi>kręgu Irysowego oka. \IV środku t.ey iego
kolorowey części, znayduie się mocnieysze

<lyasza { 1), i inney kościoła W ulkana w ,Atenach, które iak wiemy, miały oczy błęki
tne (2). Lecz zaftan,owię się nad źrenicami
glów marmurowych , osobno od nich wypracowanemi , czego częftym S<J. dowodem
c)ziurki w oczach, ku temu sporz~dżone.
Oczj takowe nietylko Bogom, ale wszelkiego rodzaju figurom słuzyły' o ozem się
,przekonać w ..gabinecie Herkulai'tikim sna- ,
dno. Głowa kolossalna Antinousza w l\Ion- '
dragonie , iedna ż naypięknieyszych , iako
tez inna , nad natu:ę większa , w pałacu
Ba·rberynich, osobliwszy rodza'y takowych
wyfi.~wuia oczu. U Antinousa zrzenica iefr
<,
'
z marmuru Palomhirio zwanego, a pod brze.giem powiek) iako tez w kętach łzowych,
zoftał szlad nieiaki srebrney blaszki, co
znać całkiem powlekała źrzenicę, ( nim tę
która i,e dziś okrywa, na iey mieyscu poło
żono); a to porto dla naśladowania blalkiem
srebra , iasno - białości tey błonki, któr~
rogow~ zowiemy. Ta blaszka srebrna była
w koło wyrznięta' ..od oprawy zrenicy az do
( z) Plato l(ifJP. Maj. pag. 349•
(2) Paus. L. 1.p.36.

'
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.I

zagłębie.t;lie,

tak dla. oznaczenia Irydy, iako
też ·dla wfkaz~mia źrzenicy, co· się pe-w nie
z.dwóch rozmaitych. 1kładały kamieni, dla,
naśladowania· róznych. oka kolorów. T ym
samym sposobem- nasad~rie były i oczy
Muzy Barberynich ,. iak o tern s1<lzić można
po. brzegu srebrnym 2, otaczai~cym, iey po'W.ieki.,
Kiedy pomi,ędzy pomnikami fiarożytn 0 ...
.ści nayrzac1szemi s~ z b ronzu , mniemam,
lz o nim mówi~c, przepomnieć sie nie
godzi nayciekawszych zabytków , laór~
nam z bronzu pozoftały. ~omiędzy pos1gami
'Wielkości naturalney gabinetu Herkula1ilkieg~, nayznakomitszemi S<J: Młody Satyr siecłz~c! i uśpiony, . którego iedna ręka p~
llad· głow~· wznosi się, kiedy dr\1ga ieft wl.s:i<J.c~. Satyr ftary opiły, spoczywai'ę,cy na
"'<J.worku, pod.którym lezy l\\.ia skóra. Opie·' ręce, a praw1 pl~sai~c
. na I ewey
_._.. on się
l>alcami „ w~osi na znak radości. Wszelako
llaydoftoynieysza z tych figur iefi Merkury; ma on ciało nieco n a'
ll.sia sicdz~cego
'
,
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pochyło nem' lewę. nogę w tył cofnię~

t:;h na prawey opiera się rfce, trzymait-c w le ...
w~y koniec węzoprętu ( 1) swego. \Varci s~
~akże wspomnienia dway młodzi zapaftni..,
kowie, do walki gotowi; maiQ. pni wyci~
gnione prze ci w sobie r~ce,
zdaiac sie" wza. . .
•
iemnie oczekiwać tylko zręczności pod_;
?hwycenia ' przeciwnika swego. Te pos~gi
~~ nader ci.ekawemi, iako tez czterech czy
P~iciu ,ko bi et ta1'icuię.cych, i kilka cesarfkich:
~boiey p~ci. Nie przytaczamy tu iak tylko,
pos~gi natt\rałney wielkości, pomiiai~c mnóftwo pom nieyszyc~, iako też 24. popiersiów
większey niekiedy od natury miary, co się

wszyftko w pi~tym Tomie gabinetu Herku„
~ailll<.iego znayduie.
·
Nie wiem czyli raze,m wzięte pałace j
gabinety Rzymtkie, ~amykai~ w bronzach da.~nych skarb równy Herkulai'ifkiemu; lee~
ś,miało twierdzić mogę, iż ten ich zbiór,
wszyftki~ inne przecl10dzi. Co się tycze
~zymu, pominę.wszy iuż nieraz wsp omnia„
n~ konn~ ftatuę Marka Aureliusza na Ka'

'
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:pitolium, wi'rlzieć ta~ mo~na głowę kolossallJ.~, mylnie Kommod·a zwan~, iako tez rękę>
którey proporcya wnosić dozwala, ze d<)
tey należała głowy. W pałacu Kapitolirt~
~im znayduie się także Herkules, od natllry większy„ a dotf;!d prawie całkiem ftarożytni.} okryty pozłot~~ tam ze widzimy po- ,
sęg bronzowy iednego z młodych ofiarników, Kamillami zwanych, odzianego tylko
zakasaną Tunik<jl., 1ako to.Z młodego chło
pca siedz<J..cego, co sobie cierń z nogi wy- ci~ga, nakoniec sła wn~Etrufl< f} wilczycę z. Rot11ulusem i Remusem, popiersie Brutusa, dwie
gęsi, a raczey kaczki, niegdyś złoco~e. Do
tych dzieł na widok publiczny wyftawio
nych , - dodać należy dwa wielkie pa'Wie ~Hoc~ne, co się ;dziś_ w pałacu Watykańfkim znaydui~, i~ko tez niezmiern'l- szyszkę bronzowa , co niegdyś iak. mniemaia
c
c '
uwieńczała grobowiec Adryana, a dziś
szczyt Kwirynalfki zdobi. Jnne Rzy111lkie
pałace i zbiory, mało co' posiadai~ pomników dawnych bronzowych pewney w~elko~
'
s.ci" a między temi pos~g Septyma Sewera,
pałacu Barberynich ieft nayznakomitszym ~

.
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choć ręce i l}ogi iego
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dzisieysze~i. Tani'!

ze znayduie się , iuz wspom~.iona od n~
"Etrµfka figura, trzymai~q · róg obfitości ~
iako też ba~dzo piękne pop~ersie ~obiece. ·
Kollegium Jeztti,ckie posiadało, wielk~e mn4'ft~o hro-!Jzów ~ lecz ~ małycq .proporcya~h.
nayznal~omitsze sztuki ieg~ były : d~i.::cko i
~ac~us, co ~ podfiawami ftarq~ytnem~ ~rze
{:h,odziły wyt>okość trzech palmów, iako też
gł~wą Apo~lina naturalney · -yvieąoś,ci ~ Wre~
ście prócz iedney figury, chłopca bie -;~ce
gp_,, ~q do kupca imienien:i, Amidei ąalefała ,
:Jlzym Zfl: ~za~ów Winkelmana i~nych 9ron-:
~ó~ , godnych w'spomnieU:ia, nie. posiadał.
~ecz ~ Villac~ Ludowisich, Mathei, 1.1 'iano~icie zaś, Alb~nich, znaydo~ały się. c~eka
~e ~ego, rodzailł pomn~ki .. W pierwsze;.. gł~
wa ko~ossalna Marką Aureliusza, w drugiey
mniemana głowa Galliana, w ~r~eciey dwie
~atura~ney wiell\ości, iedna Fauna, druga
~łodego wyoqrażai~~a . ryc~r~a, które na
~zisieyszych 'umieszcz_o no popiersiach. Pięć
~ię tam takze figur znayduie; z których dwie
~ całk~wicie z bronzu kiedy dwie inn<;

„
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~

~łowy, tyl&,o. ręce, i nogi ma~~ z tego n;ietąlu, a fałdowa~ie. ie~ ieft ~J~bastrowem;
qwi~ pien'.Vsze, około trzech palm owey wy-

sokości~ wyft:aw~a.i~ Her~ule~a ~ Palladę ,
dwie drugie.Mine:i;wę,. ·i :Pianę.
Nako11iec pi~·I
.
tą naywięk,sza i 11.11.Yp~ęknieysza. ze w.szy4-

kich i doiko~'a~e zacho'wanę,„ '.\'yobrażaApoll~
lla Sau~octo~on, czyli czati'ii~cegp, na jasz.q ui:·-

kę. J?os~g, ten pięciopalmo\ivy, hy~

zn.alezio-. ,
llylll przez samego K_arcł,ynałi;i Alexandra Al-,
hni1iego, nie-opodal Swiętey ~11ll,l.ii;iy, na Ąwęn-1Yńfl\iey · go~·~e.
·
Bogat!J. się nazwać może w hron.zy galetya Flore~tfk~, bo opróc~ wielkiey liczby
ltiały~h .figurek , .dwie wielkich i dobrze za~howanyc.h posiada„ Jedna przedftawia osobę po Rzymfku ubran~, lecz nosz~c~ napis
~trull~i · na brzegu fałdowania ; 4ruga nagiego młodego rycerza. Oprócz tego pamię
t1;t~ ieft ~bioru tego ozdob~ sławna Chimera, _
<lziwotwor, z lwiey i koziey złoZ.Ony poftaci,
Przyrodzonego tych zwierz~t wzroftu, dzieło
~trulkie i Charakterami tego narodu, oznaC~one. Po1niiam Palladę naturalney wielkości;:

.

\
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.którey głowa ieft piękn~ i dobrze zachowan~,..
Jecz reszta figury mocno · uszkopzon~.
Zdobiły niegdyś powierzchownie kościół
S. Marka w W enecyi , cztery sławne konie
bronzowe , dziś _ do Paryża przeniesione·
.W Neapolu, w ' podwórzu 'Colo brano, znayduie się piękna konika głowa, mylnie od.
V asarego D0natellema przypisana. Gabinet
k,rólewlki Farnezych, zamyka mnófi:wo ma'
łych .figurek bronzowych, lecz mocno -na·
prawnych; toz samo o zbiorze ich w domtl
Porcinarych powiedzieć można; dziecko
trzecbpalmowe t choć nii.erney pracy, ieli

. nay~nakomitsz~ iego ozdob~. Godnieyszt}
1
wszakZe t1wągi zdaie się figura Herkulesa
palmowey wysokości. Ma ona ramie okryte
lwi~ fkór~, i nie pomału Etrufk~ przypomin:l
pracę. Ogrt;>mna głovrn bronzowa, bo d"f:l
razy od natury większa, zdobi pał ac króle;
wiki S. Jldefonsa w Hiszpanii. Wielka za'.·
gło"'11 Platona, niedawnemi czasy w GrecYl
znaleziona) znayduie sie w Anglii, w dontt.ł
Xięcia De~onshire.
tym kraiu iako teł:
:we Fra~cyi mnóftwo małych bronzów, paf'

W

-,

1
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~Ykulame posiadaif} gabinety. Co '. się Niel'niec tycz~ ., Sahzbourg chełpi się , statu~
'\\oielka bronzowę., o iktórey ~iżey i;zec~ hę
Uz.ie ~ca zbiór . król~ Pn~fkiego zdobiłafigura
~ Podniesionemi ręk{lmi; i w górę patrz~ca,
Co sie dziś. ".' Pa~yżu · znayduie„ Nakoniec
\v Poł~zcze, po śmierci Stanisława Augufta,
lł.rahia Krasinll~i, nabył pÓpiersie Adryana,
Większe . od natury, któr~go pięknoŚ'Ć do-.
Utonałemu ,vvrówrwwa zachowaniu ..
'
,
Mówiac o bronząch przepomniec nie
~odobna ~nedalów; lecz nic o. nich nowego
do powiedzenia nie mamy, bo ze ~·szyftkich '
~ahytków J.}:arozytności Medale naydokła
dniey opisanem.i były. Rozrzucone po cały1;i
Ś\Viecie, wzbudziły baczność wszyftkich ftal'ozytności miłosników, a ftawszy się szczeMlnieys.zym badąń przedmiotem, uczone ich
Ptace naymnieysze obięły szczegóły. Jednę
\\rięc sobie tylko nad nierni pozwolę uwagę;
to ieft: 0 zreczności, z jak~ ie dawni fałszowac;
~ieli. M~dale takowe' wewn~tl:Z próżne'
~zw, kle mniey drogim zapełniane kruszcem:
y
.
'
.
Czyli podbiterni zo~i~ się. Mamy ie rowme
Ste brn.e iak złote ; pierwsze co s~ z miedzi 't
I

,I

I

l
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~i:ebrnemi blaszkami okryte,. częfto się n1 i_~
dzy medalami. Cesarfkiemi.' znaydui~, drugi~
nowleczone zł otem , dal.ek o SIJ; rzadszeIJll"
i;'\'V
gabinecie Karafa :N"oja_w. NeapoI u, w1··.
dzieć mozna medal tego ro.d zaiu z. gcow~ J
imieniem Alexan.dra Wielkiego,. tak dofkO'
nale . utrafiony,, ze go t.rlk(), lekkość ieg0
zdradza ..
- ~lówiac· o cześci' mechaniczney· sztuki u
' Greków l cuczyni6 nam ieszcze wypada ni_<~
które uwagi nad kamięniami rznięte1ni,
naydrobni.eysz~, lecz nie naymniey wyb or·
·ney sztuki gałęzi~. Drogie kamienie , które
naycz ę ściey zdobiła pracami swoiemi ., s~
Krwawnik, Kalcedon, Hiacynt, Agat i Agat·
Onix. Lecz te dwa oftatnie zwykle słuzył1
do wyobrażenia na' nich chameów czyli rzeib
wypuklych , pierwsze do figur wewn~tr~
rzniętych,. Pliniu1tz uczy nas ( 1) > ze Artyśc 1
dawni używali drobnych Dyamentów ·do
prac takowych; lecz ten uczony me wyiawia1
czyli niemi opatrzone narzędzia służył}">
nakształt tego, którem.:się wyrabiai~ na dr.ze·

,

I

\ „
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'Wie ·od ręki ozdohy, "'Czyli t~ dyame~t
'~ziałał za pomoc~ koła, używanym dziś po'vszech nie ·sposobem; przecięz niektóre uieuk.o.iiczone ftarozytne kamienie, w{kazywać
· aię zdaia że za pomoca koła wypracowanemi
~'
c
bYły. Podług ws.zelkiego podobie1ifiwa uży·\\>a.li także dawni do tey roboty szkieł po""
\\>ięklizai~cych; . bo kiedy .się bez nich cięz
lo obeyść Artyftom naszym, mniemać -wy~<tda , ze i dawni nie zaniedbali tey łatwo
ści, ile tuszitc, że ich prace drobnościl!. i
ll~o1iczeniem swoi em, nietylk() wyró.wnywa1~
1 łląszym, ale ie przechod~;;i.
Znali oni , iak
' lłi.r, sposób dodawania. -blafku kamieniom
\ f~lgami. Widzimy to na iednym z naypi.ęln.ieyszych krwawników, rubinowego ogma,
1
11 lla którym, Agathangelus Artyfta Grecki,
"'Yl'ył głowę Sextusa Pompeiusza. Dość się
ll.an.1 dawnych pierścionków pozO'fiało, by-·
śi:ny sobie 0 ich kształcie dokładne wyobra„.
~en.ie uczyni-ć mogli, przecięz nie trafiłą . mi
8ie ,„·d · e· c' miedzy niemi ani iednęgo ka., ' "1 z1 '
o
"nieńia, · przezroczyście oprawnego , iak SI!
~Ykle nasze. Pliniusz twierdzi' z~ Skau~s
/ )1ę6 Sylli , był ~ierwszy w Rzyuue' ktort,

•
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Ten zbiot
2razu iedyny wnet zdala przeszedł za !wiii·
d~ctwem Varrona; ów który Pompejusz 7.d·
hrawszy Mitrydatowi, w Ę.apitolillfkun . po·
święcił kościele. Na~ladui~c Pompe}usza Jll'
linsz Cezar, przyozdobił świ~tyni~ WenerY';
rodzicielki ćzyli matki Julia 6ciu szkatułafll1
pierścieni, a Marcellus syn Oktawii, iedJ.Jł
kościółApolliną gory Palatyńikiey (x).
Mniemam, iż miłośnicy sztuki radzi tll
enayd~ wzmiankę o niektóryoh piękiiybli
kamieu.i~h, które mi się wjdzi~ć zdarzyłO•

,

Zacznę od wgł~b rzniętych, czyli Jntaglió~1

• a od nich przeydę do wypukłych, czyli ka·
meów. N aprwd wymienię Palladę z j,Inie'
niem Aspazyusza, znaydui1.'l-c~ się w gabinecitł
Wiede11Ikim, potem popiersie młodego aer'
kulesa, niegdyś w zbiorze Stosza, a miano•
wicie gł~wę~ tego rycerza , na safirae JJJi'
strzowikiey Gnaipsa, czyli Knejusa reki, ka'
mień zachowany w gabinecie Strozych ~
Rzymie, i za ieden z naypięknieyszych sht·
aznie miany ; Tam.Ze wspomne krwawnil>.
z głow~ Medu'.zy, muieys.zy iak ~wa shnYll~
(:1) Plin L. '3.7·P: , ą4.
ł

,,

•

58~

talcedonia Solona , i wyobrafai~cy raczey.

miał zbiór r~niętych kamieni.
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l'zeczywifi:~ niż po~ysłow~ piękność. Mo 'na
\Vtymze rzędzie umieścić Ptolomeusza A11letesa Paryzkiego zbioru, . iako tez J uli;;t córkę
'I'ytusa, przez Ewodrisa r.mięt~, dziś tamze
lttnieszcz:on1t; nak.oniec głowę Sextusa Porn ....
Pejusza ,_o kt6rey iu~ wspomniałem. Mi~Jzy
figurami w gf~b rzniętemi, zµcznę od Perseusza ręki Diolkorydesa, co się w Neapolu,
\v zbiorze FarnPzych znayduie. Obok nieg , ,
przedft-c:t wić riie wa cham s-ię, ' Herkulesa i
lolę gabinetu Florenckiego dzieła Teukra„
bo tego ieszcze r.zędu należy Atalanta ga·•
binetu śtosza, i młody człowiek nagi noszę.cy na ntmionach obręcz, Trochus zw~11~ , narzędzie' 1 słuzt;1ce efo gry, którą. się
tnłodziez bawila. Co · do delikatności drobnej roboty, i pięknego .figur ik~adu, gło
śnym 'i efi sławny kamyczek Paryzkiego zbioru, pod imieniem piecz~tki' Michała Ani~
la znany, dlatego że ten wielki Artyfta, zwy,
kle go zamiaft piecz~tki uzywał. Wyobrazą.
~n narodzenie Bachusa, i w szczupley prze·
I
ftrzeni pię~iu lub sześciu lini~ zamyka do
4łtternaftu , figur i nie licz~c zwierzęcych ,

.
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:iako i:e:i drzewa ' i dolny ·oddział ·( exergue)
w którym się mały rybak znaydJie ( r); ró·
'\mie się dzi\vi6 przychodżi ich małości, pro·
porcy1, 1,lkor'iczeniu, fkładowi; a nawet i wol·
ności pracy. Znali dobrze fiarożytni cenę ie·

go ; i nieraz go prżeobrażili; ia sam posili'"
dałem nader iekna, lecz nieco wieksgac da·
Wn:,J-kopiią iego, na krwawniku dofkonałego
ognia rycon~, którlJ- w Pai·yzu zgubiłem przypadkieni.
Między głowami wypuk.ie rzniętemi, mo·
~na w pierwszyIIl rzędzie umie~cid popier·
sie Augufta z Kalcedonii przeszło paimowef
wysokościJ kamień, co siec w Gabinecie Wa"
t kańfk.im znayduie, iako też głowę .Kaliguli,
która z Rzymu do zbioru jenerała Valmo·
d_eą w Hanow1:ze przes7Ja. Pomriam setne
inne choć pamięci ni.e mniey godne, k_tJ„
ry~h wyliczenie i opisanie, obiit~ byłob}'
osobnego Q,ziela materyćJ-; co się równie i o.
' wgłćJ-h rzniętych roz~mie kam:i.e~ach z któ;
·
p·

'C

(,.

<.

„

~

.

(1,) Dokładne iego opisanie zamyka w sobie T.
.l . HistotJ~i Akademii Fran.cuzkiey p. 270;

szcze': Jowisza piorunuiacego Tytanów' reki
c
e
c.
.t\.teniona; ' gabinetu Farnezych; Jowisuł;
· .x·iiJŻ~t Piombin'O
· seme1·i o b.Jawia,
ltóry się
"' Rźymie; Perseus'Za i Andromede, kamień
co niegdys do Mengza należał, a dziś zdohi
bogaty zbi6r Peter.11burfki; Są.dParysą z pięciu
gabinecie Xiecia Piom,Osób żłozony,
pół.:.
hino ; iako tez Nimfe siedzaca
~ąlniowey wielko.foi; °kaniie~ icedyny ~w swo:
lt11 ródzaill: L .e cz cztery riayzńakorriitsze po..:
lllni.~i wypukle rzliięte n~ 'drogich kamie~iach s~: napr~ó<l Agat wa.t:ykan!k~, nayvVię- lszy ze znanych kaineów. Wyobraża 'o n .Ba:.
~h:usa i Cererę na wozie tryumf~lnym od
<hvóch CentaurÓ"\V ci~ghionym. Ma oń 'c ali
l6 dhigoŚCi; a IO wysokbŚci; przeszedł Z zhio~lt Ka;dynała karpegnia do .'iVatykaAfkie~o:
,°grom iego i rozmaito~ć pokładów' ·więcej
ll.iz sama wnim praca u'de.rza. Czara gabi:
1

w

blifko

I '

iietu Farnezy'ch do Neapolu przeniesi.ohegch

łiom

tych

'

l'ych ia niektóre tylko godne wspomnienia
'Wfi~azać, nie wszyflkie wyliczyć ch~iałem.
ąo się tycze .figur wypukło r,zniętych, tym-_
ze id~c trybem, między naczelnemi umie-

fi.

'.
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~eńfkiAugusta,

ieft z Agatu oryentalnego nie pospo~itey pi~...
knoSci, o któtego ogromie s~dzić moi.na po

.,

blis'k.o 'trzech ·calowey czary: t~y · mi~zszo4ci·
Wewnl!trz alegoryczne· zdobi~ i~ figur.v, ze„
, wńlJ.trz głowal\ileduzy ~odług naypodobuiAY-szego ze wszyftkich ·tłumacze~ia słedm figar
'ludzkich i Sf1nx wewn1trz ·czary'umieszrnone1
wyobrazaią. NH z opiekuf1czemi Bóftwarni, e<'
się w ~niemaniu Egipcy&n pr.zykłnd ~~Iy Jo
zażyżniai~cych Egjpt ·rok rocznie Nil.; za•
·lewów (r).
1.Jczony Mafoi w uwagacb swoich ·o Li•
teraturze; osadził
Czarec Farnezychza nn _,vcel·
c
nieyszy w swoim rodzai u pomnik; zmie•
,
k
,,
·nił wsza'. że póżniey zdanie i tę p1crwszosli
Kameowi Wideń.&.iemu słuSznie przyznał·
' Niemniey ieft sławnym ogromny Agat nie'
gdyś w Stey Kaplicy ·Paryikiey, dzi~ wzbiorie
Cesatfkim się znaydui~cy. Wyobrażai~ ofle
obadwa_, tak zwane Apoteozy czyli .wniebieoi~
tlwóch naftępnych Cesarzów, a raczey embllY
, ·inaty€zne wizerunki ich rodzin,v, to iefi Wie'
\

t

a Paryski Tyberyusza. Ostatni
left nieco większym, , ho pewnie calkowitey
fiopy dosięga ·wysokości~ nil dziesięcio calo·~ey szerokości, lecz Wiedeńll5:i zdaie 'się
lesicze dofkonalszey pracy. Wreście oba s~
łlttcze'Inemi sztu'.ki d~wney :w 't yin rodzaiu
~onułik~i:ni, hitdz dla samego ogromu , bitdź
~la ~piękności materyału, ·b1J.dź dla wielo.;. '
~ei Agu·r , i róW'nie dofkonałego ich 'l kladu
~ąk pracy. Agat Paryski wyobra~a iakeśmy
•llż namienili, Tyberyusza w środ svv-Oiey rodziny, i innych iigur, 'k tórych łic~ba . -do 24

.tlc~hodżi.

'·

w cża~aćh

grubej

i1iewia,do~

l'tiości mniemano' i:Z ón p'r zedfiawia tryumf
·)ozefa, i z tey jfrzyczyny Karó1 V. królFran.:uzki umieśą'a go w Święt~y ka·pficy~ Lecż
ia.kożkolwie'k ten kam'ieA ieft 'sza:cow'tłn:ym,
1do
ti:ie
wahaiac s.i e... ż'n' awc·y· p· ierwszeńfrwa
,
llzt1;ki, Wiedeńfkie1nu przys~clzić.
'
Rzeźb~ kamienia ·t ego
ieft
podziei'o·n~G
,
•
łla dwie części'. z których wyzsza przed.fia'Wia
~niehienie Augufia ("), alho ra·cż~y ·rodzin•

·co

~, vvizeruriek„ w ktÓ'ryzn lldadai~ce. ;go oso~

.....___

( t) Vt'#omi Mweo Pio Cln.ene. T. 3, p. 75·
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RoznzrA:L

'

'·

~en z .dwóch, składa się pokładów; spodoi
!efi p1ęknym nader Sardonikiem, na ktÓ'
rym spoczywaiit figury ryte na łożu hia'
łości del.ikatney, i prawie· i-lrzezroczyfteJ'·

\

Wyborność rysunku, do1konałość lkładt11
• l
'I
C łd
' wysoki .
p1ę1mosc
ia
o wan,
.

. ,
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by · s~ wyobrazonemi pod rozmaitemi Bóft"'
dawnych oznakami.
S'am Auguft siedzi
wesrzodku. !'oftać iego ieft oyca Bogów, iako
to cały fkład figury, i orzeł u nóg iey umie-szczopy wllcazt'lie. Gdyby podobie1iftwo twa'
rzy iego nie . było inedalami zatwierdzone111,
ieszczeby go łatwo poznać po znaku ko'
zioroźca, um.ieszczonym obok głowy iegol
wie~11 y bowiem ocl. .dawnych pisarzów, z.e
koz1orozec był ulubion:t oznak~ Augufta·
c zęsc
,, mzsza
.,
k amienia ieft obrazem aleao'
tJ
rycznym odniesionych przez niecro nad .bat''
b
b
arzyn·r,.
J.uemi naroclćłmi zwyci1.:stw. Kamie~

)

.

o SzTU CE u

uko1iczenia [to'

·p1e11 , oznaczai~ dzieło Artyfty pierwszego
rzędu, i godnym go czynia reki Dioikorf'
_desa.' .sławnego cpsów Au~ufta drogich
kam1eru rycennika, któremu go przypisuie
11czony Mafei. Jakoż prócz epoki do ktÓ'
rey nalezy ,: nie wielka wypul~łość figur•
~

I

389

siodka ich i w naywyzszym ftopniu ukoń
;z-~na praca, właściwe teniu wielkiemu Arty~
~1e cechy-, nie mało wagi dodai~ Ma.ffeiego
lttniem:.miu. Coikolwiek otem badi wiemy
...
~ '
'
Ze <lro9i ze wszech miar ten ftarozytności
Pomnik Filip piękny,'król Fran<;uzki, nabył
I \V :Paleftynie
od kawalerów Jerozolimllcich
Sgo Jana, i zapisał Mniszkom w Poissi ,
zk~d pod czas woien domowych wykradziony, do Niemiec przeszedl, gdzie go Cesarz
lh1dolf Il. kupił za dwanaście tysięcy czer'\lvonych złotych , smnrne niezmiernac na
owe czasy' i prawie do \.viary niepodobn~,
gdyby szlachetna miłość Xi:tżęcia tego kii
płodom sztuk pięknych znan<J. nie była. .
Zak.011czę ten długi ;ozdział ogóln;;i. nad
:nizkorzeźbami uwagę. , iakieykolwiek bydź
one m og'} wielkości; _a to bym pokazał, że
dawni nie byli tak nieumieiętnemi, iak dzfś
dQsc
, ' powszecnne
,
. '
c h ce mniemą.nie,
w nada1
tiiu fiopniowania figurom · nizkorzeźb swoid1.
' Zaifi:e ·znaczna ich liczba podpada tey
l'llowce, ktorey się ullrzedz prawie niepodobnym było w w~skiJy ich formie,· mian~
'\'vicie gdzie rzecz1 prźedftawiona j ·Archi~e.......

•

,

4

~

wy-

I

\
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ma

bowielll
. ktu.r y w dnach wym.a gała. Nie
Snycerftwo tey łatwości cieniowania, co tak
szczęśliwie w tym rodzaiu słu.Zy malarfiwu1
i ~ddalaiaG
c;>dbiciem kolorów , zblifaiac
e
c
przedmioty. Bł~d więc w tym dawnym nizkorzeźbom wynawi.a ny, słuszniey ieft przy'
.
. ' ogramczonym
sposobom rzeźbiarlkief
p1sac
szt_u ki i wybi.orowi przedmiotów , któr~
, przeqftawiać musiała , niż nieumiei~tności
Artyftów. W szakze gdzie tego doz~valałY
mieysce i układ, widzimy , ie dawni sztuk~
ftopniowania w nilkorzeźhach dobrze znali
N~ ~Qparcie tego twierdzenia, między tylu,
ktor_ebyl!l, mógł przedfiawić , dwa tylko
~l'.z..ytoczę przykłady. Pierwszym ieft nizkO'
rze.źba, pała~u Ruspolich , iedna z naypię'
kmeyszych, co się, w ~2iymie znayduie. NaczAlnu figura_młody Telef, ma tak znaczn1
d wa palce przesuni:JO'
'
• mozna
wyfkok
. .. . '· ze
ln~ędzy głowc=J iego a dnem na którym gó'
r~ue. ~~ok i nieco niżey Telepha, znaydui.e
się kon, kt6ry koniecznie mni.ey wypukłyrtl

.-bydź musi' będ~c więcey wgłębionym; ~
~rzed koniem fioi ~oniuszy, co ma ieszcze
!pniey wyskoku. Naprzeciwko _Rycerza

\\'i-

./

XX.

tłZimy podai~c~ mu. rękę matkę iego, wię
cey iak koń -i koniuszy' lecz mniey iak
syn wypuk.1~ . Nad temi figurami wisz~ ·miecz
2 pukl'erzem ,. których wy1kok iefi:nadersłod~
kim. Za dl'Ugi przykład przytoczę z psem
igra-ią-ceg~ Fauna Villi Albanich, prawie naturalney wielkości, kt6rego ftopniowanie do„
!konałem nazw.ać· się moze. Lecz każdy pilny
fiaro:iytności bada~z, 'naylepiey się naocznie·
o naszem twierdzeniu pn.ekona~ z.doła ' i

łlt>Ór ten łatwo os,dzić potrafi.

'--

.

pel:niony ieleniami i lwami, i owocami
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'
· :Z,.f[r1_ięztwo Po11wejusza. nad , Mitridatem, mó•
lfi Pliniusz'· zwrócił<;! smak Rzymian kztper1;om l(rogim. kamieniom, iak zwycźęz„
~wa Lucyusza Scypiona Aziatycki.ego, i
<(. Man°liusza byto zwrócił o lat . srebrlił
rzniętemu, ~ogatym materyom, i fo3.ko"'1
bankietowym, o_zdobionym bronzami, al5o
żako Mumj,usza , ku wazom Koryntskim, i
~rzecim tryumjte Pompejuobrazom~.
nfezmierne boP-actwa;
dał
on
sz a widzieć
o
.~
..
o/.i~dzy innemi s_zaclzownicę ze wszystkie"!/ nal~i'?ce~i dq, nif·y sztukami, która
z dwóch. drogich. sktadała sit} kamieni,
<ilz~·ciaż . 3. stóp,·· szerokości a 4. miała
dziś 'J1 dodai.e Plidługości,. 'N ie widzimv
J
niltsz drogich kamieni zbtiżaiq,cych si~ do
tey wielkości, Noszono w tymże tryumfie
3. łóź~a. stołowe. z ' szczerego złota; na~zynia. z tegoż nasadzane drogiemi kamieT!iami, w takiey ilości, że g. sldadafj
kredensów; 3 Statuy złote Minerwy, Mar"
sa i Apollina; 33. koron perłowy<:h; górłJ
zjotq,;, takiż zwierzyniec kwadratowy , na-

z

U-:-

t

I
#

'

wszelkieg6 ro'dzaiu, a złottf.. otoczo'o/ winnicą ; kaplicf z pereł pośw(t;conq, Muzom:
na ktćre.r wierzcholku zegar się znaydowa t ; n alwniec ą,bra_z.Pompejusza z pereł
·złoż ony. O Pompejuszu·do,d aie Plinizuz,gdyby t wóy pierwszy: Tryumf byl podobny'm do
ostatn fog o , n~e 1t1qsz tale gnuśnego czto·wie'ka, ktdryby nie mdgł był walczyć z tobq,
Q imif! Wielkieg o f;,tóre nasil eś. Zaiste' {JOdnierszym i podobnie.yszym do, ciąbie, był
rru;zki wizerunek, kl"óry na szczycie
JWÓ f
Piren eów umieśeileś~. 'lryumf ten Pompejusza us1~rawiedliwil nieiako szalony·
zbytek Cesarza Kajusa, co prócz innyrh
rzeczy w f;tórych naśladował kobiety, nosił
ciżmy wyszywane perta~ii, i Nerona, który
nierriz okrywał kiie i maski bistryonów
i tói kti w których sypidl.-:-Plinius L. '37.

q.

2 .• P·

ts6.

,

,

ao.znz1AL.
O malówaniu u
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I

'
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Nie mni-ey znakomitł częścil!- sztuki„ ieU
mal.adiwo iak snycerfiwo , a. zatem równego
zaftanowienia się od pisz~ceg<> wymaga.
środki, WY"
ku temu maiacl
' Lecz nier6wne
c
.
znać Dlusimy, ze chociaż odkrycie. Herkll"
łanu i innych . mieysc > od tylu wiek6'1'
w popiołach Wezuwiusza zagrzebanych ,
przywróciły nam przesiło tysi~c dawnych
ebraz6w , •i dały nam wi'ęcey światła , nii
go mi.eli. pop~zednicy. na~i do ocenienia ma'
larftwa u d11wnych, zawsze atoli zoftaieillf
w potrzebie „ mówi~c o niem, więcey za'
wierzania świadectwu ftarozytnych Pisarzó«r
iak własnych oczu. Szczęśliwi, że mozeIJ11
po rozbiciu się okrętu, zgromadzić niektóre
iego szcz~tki, i po nich mniey niepewnie 1
fiłdzić o iego budowie !
Więcey niż mniemamy znaleziono.

w Rit"
mie dawnych malowań, lecz mała nam ifiłr
J

•

'

,
'I

.

I
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I

pozofia,ła -.Czą,fika, bę..dź z przyczyny, że o,
aich daw.niey fadnego nie miano ftarania ,.
h~di że ie. p9psuł.o powietrze. Rzecz~ bolViem. ieft doświadczon~. ze gdy zewnętrzne
dochodzi. do lochów pądziemnych, którym
llieprzyfiępn.em przez tyle bY.ło wieków, ni ety~!..
ko poiera kolory, ale Il;iszczy wyprawę murów,
~a: którey · się malowanie znayduie. Takol'Vym to przypadkom należy przypisać smutny l9s ftrac~nych obrązów" których rysunki kolorowane witlzim~ w bibHotece W at.ykai1il).iey 1 w gabinecie kardynąła Albaniego i w i:ru;i.ych mieyscach. Wzory rysunków
Watyka1ilkich znayd'owały si~ po wielkiey
części w. łaźniach. Tytusa, s~ one b1egler
tęki Piotra Santo Ęartoli i Franciszka syna
iego. Wreszcie nie zdai~ się prz1obrafone•
tui z samych vyzorów, lecz z dawnieyszych rysun~ów, co może zasięgały czasów B'afaela,
Wiemy b~wiem , i~ wtedy łaźnie Tytusa·
od~ryt~J.Tii były, i ze nie mało Jiaphael znioh
l\Qrzyftał, w pi'ęknych Arabefl~ach swoic11
Watykańfkiey gafor.r,i. Przyznać· wszakże należy, .ze naśladow:ą.ictwo takowe w ręku ię-..
go, pr.awie- iJię nowym w.ynąlazkiem ftało •.
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. · · Malowania dawne , które. się c\zisiaY
w Rzyrni"e znaydui<J., ~ą: nafcępui~ce: W enel~a
i Pallada albo Roma, trzymai~ca Palladiu111,
obiedwie w pałacu Barherynich ; nad to
wesele Aldobrandyńll<.ie, mniemany Koriolan i Oedip y; Villi Altyerych, siedem kawałków w gabinecie niegdyś Collegiuni
Rzymfkiego , i dw~ w Villi Albanich. Figura
"\'V en ery iefi przyrodzoney wielkości, a Rzy' mu nieco więk~sza, z t<t rozmc~,
,. .
• ta s1e
'di
ze
z
a tamta .lezy. Karol Maraty naprawił pierwsza i dodał iey Miłoftków, iako tez inne
< '
ozdoby. Znaleziono i~ kopi<J.C fondamenta
pałacu Ba;berynich,
podług powszechnego mniemania, obraz Romy tamie był od•
krytym. Jnny znany pod imieniem Rzymit
tryumfui~cego, z kilku figur złożony, w tymże znaydował się domu, iako tez malowanie
dawne Nimpheum zwane, lee~ pono oba
zaginęły z starości. Trzeci obraz, .który Rzy11'.l
posiada, iefi sławne Villi Aldob1~andinich
wesele. Znaleziono go nie opodal Swiętet
· 1"'" ' w da wnym po ł ozem
' .u Me"'·
,_ J_Mary1· w1eKszey,
cena.sa ogrodów. Podług domysłu biegłego
:VVinkelmana, malowanie to wyobraza we-

<sele Thetydy z Peleuszem; widać w nim trzy
~oginie różnych por roku , albo trzy M~zy.,
Śpiewai~ce pieśil EpitalamOWl'J·
S~yl .rego
ieft do nizkorzeźbowych podobnym, skład
Ptzyiemny i profiy' rysunek , wyborny' kolor
sta9y' pewnie dla samey ftarożytności s~o
iey' przecięż . moze iefi to nayszacowmeyszy zabytek, który nam · pozoftał dawnego
ln.alarfiwa. Czwarty obraz znany pod mylllem Kori olana nazwiskiep1, był odkryty~
'W. grotach Termów Tytusa ' t~pi ~łaśnie,
gdzie i sławny Laokoonta p9s~g. P1~ty wyobrażai<;!-CY Oedipa, ieft naymiernieyszym ze
wszyftkich, ·moze dla tego że był całkiem poprawionym. Siedm malowań. , które się
znaydowały w Collegium Rzymiki~m, odk_r!temi były pod Palatyńil\.fJ. gór~, obok 'nel~
kiego Cyrku i naylepsze z nic;h SiJ.: S~t~r
pii~cy z rogu, dwóch-palmowey wysokosc1,
i ładny widok kraiowy iedno-palmowy zmałemi figurami, lepszy iak wiele tego r9dza:
iti. Herlrnlańfkiego gabinetu: W temie, cq

a

-'

I

I
(-t) Vinc. Mor~um. aui. P" 60.

~
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I
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powyisze mieyscu, znaleziono iedno z malowań w Villl Albanich , prz·edftawiai~ce ofiarę, kt-Or~ Liwia 1 Oktawia Z.ona i sioftra
Augufta , czyni~ M~rsowi, iak~ zwyczavnie
oddz.ielnie og męzczyzn, d.o.pe.łniały damy
.B..zymfi~ie w 'dzień pierwsz~go Marca (; ).
ó
„.D rugi obrazek Villi
. . Albanich„ odkryty
.
pięć tnil, Włolk.icl} ·o d Rzymu na Appiylkiey
d~odze, ma półtora palma wysokoki, a po"
łowę tey miary ·szerokości. Wyft:awia oiJ
.widok kraiowy, przyozdohiony budowami;
/_ zwierzętami i .figurami., wyobrażonemi z ta"
kl:} wolności'! pędzla, i w ta~ pięknym tonie
koloru, a ·wraz z taka znaiomó~eia oddalen
' i , ich ofia~n.ich położ;ń, że ·z. tey \:nałey na
.pozor prohki, wnosić można, ii da:wni da"
Jeko biegleyszemi byli w tym rodzaiu ' niżeli dzi$ powszechn~e mnieri'lamy. Ż żalent
wspomnieć ml .pl'Zychodzi, róine ;mate kawałki, odkryte na pocz~tk.u w~eku przeszłe
• ·i o w ruinach pąłacu Cesarzów, zk~d do
Parmy przeniesionerni zoftały >. a ztamtłd
·'

. ( 1) Ovid. Fastor. L. 5, p, 1691.

\

,,

\

./

do Neapolu, gdzie przez lat dwadziekia
,zamknięte w pakach pod ..f i,gotnemi skiepie't\ianU., zaledwie ślad nieiaki d,ochowały malowań. W tymto opłakanym flanie widzieć
ie można było w Kapo di Monte. Jedna z połllięi!zy nich Kareatyda w· nieco lepszyni
ftanie do ' pabinetn Herkulańikiego przeniet1iona zofiała. -Obraz równie na Palatyń1kiey
Znal;ziony górze, przedftawiai~cy Hf"len~;
'\\rychodz~c~ z okrętu , i Parysa co iey rękf
Podaie , sztychem tylko ieft nam 'z nany"!.
Kiedy iuz mało zoftawało nadziei odzy„
·t kania w Rzymie i okolicach' iego, znako1nitszych pomników dawnego malarfiwa , od- ,
'!ywiło i~ pamiętne odkrycie miafi zagrze7
·h.anych, od tylu wieków p od lawami WeZll.wi.usza • .Liczba obrazów, które z nich wy•
1łobyto, tysi~c kilkąset przechodzi. Te ma'lowania wodnym kolorem na murze dok.o•
łlane, wraz z wypraw~ od niegÓ odięte, w gabinecie Herkulańlkim jzłoionemi zofiały· Je...
dne z nich w Herk~lanie, drugie w Gabii,
()ftatnie w J?ompeii ,znalezionerni były, bo
Qdkopanie miafta tego póź~e1 n~f~pjlo od
1

tl\ln~ych.

..
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.

\
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Trzy naywiększe obraży Herkulańfkie,
zdobiły trzy framugi kościoła okq~głego
mierney wielkości; wyobraiaiiJ. one Th~se·
• nsza zwycięzcę Minotaura, urodzenie Telec
_fa, nakoniec Chirona i Achillesa. Figurtl.
Teseusza nie wyftawia nam tey piękno·
ści młodego Rycerza; 1 dla którey przyby·
,wai~c do Aten , był wzięty ża nadob,1%
Dziewicę ( 1 ). W narodzeniu Telefa, Herku·
.fos nie przyp~1nina. Alcyda Greckiego, a iw
nym głowom zbywa na formach szlache•
.tnych. Pofia:wa Achiliesa ieft .Ikromna, leci
.rysy oznac~a·i~ przyszłego rycerza; a w o·
.czach iego zwroconych na Centaura Chi·
mti
.J:ona wida6 usilriość nauki. Mifirz o<liał·
c
:i.. r~k Plectrum, i na Lir:Że grać go uczJ·
, ..Achilles był pięknym, lecz podług zdaniit
.Aryftotefesa (2), wśród słodyczy fizognomii
~ego, i wdzięków młodości, przehiiała śmia·
-łoM, a nawet zuchwałość, nie ogołocona
~przecięż z czułości~ Cztery malowania Mono·

xxt.

ehromiczne' czyli iednego, to iefi cynobro~ego koloru, pocżerniałego w ogniu, uważa6
~ależy; iak rysunki wykonane na i:narmu-.
~ze. ' Jedeń z nich nosi lmie figur i miftrza ';
zwał się oh Alex.and rem, i był Ate1iczykiem,
lecż ciekawe to dziełd, mierne o iego bieg~ości daie niniemanie. Ogólnie mówiac
'
c
.
.łl.aypi~knieysze z obrazów . w Herkulanum
~nalezionych s~ te, które .wyobrażaia Tane- .
.figury
~?.nice; Bachantki i Centatir6w;
ddch~dz~ce, a na dnach czarJlaL~ni
łl.ych malowane, biegł~ rękę ozłiaczai~. Mi.
lno te~9 ~ie zaspokoiły one z~dania,'odkrycia
oqrazów bogatszego składu i ftarownieyszego uko1iczeilia; iycŻenie tO Wroku i 7~ I U4zczonem zóftafo~

i;

nie

Rzemieślnicy pracui~cy wdawn~rri mie.:
!cie Stabii ; natrafili iuł iżbę ~ kt6ri prawie

Całkiem ogofoconi ż sprźętów Źnaleźli. Po."."
ftępui~c w swoiey roboCie odrzuci~!ży zwa:
przeciw . ścianie , zieinie ,· doft~zegli
łona
~c '
których
~Śr od niey cztery inal'owania
odkopvwaniu połamanemi 21ofta•hva
~·:. '.Były io Cżt;iy bbtazy odpiłowarii o~
«;;

przy

,(1) Paus. L. 1..p; 40;
J(~) B.hetor; L. 1. 11_~ 2 .t ;.

,
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muru i o ścianę oparte. Póżnif'y zd;1rzone
odkrycia w Pompeii dowiodły, ze te of1ra.·
zy były mieysc'owe! w hudynkach bowiP.1rr,
tego oftatniego miafi.a widzieć mo:l.na • h1dź
całkowite obrazy, b~dź g-łowy wycięte w pe„
wney głębokości muru. Podł~g :wszelkiego
środka tego , zaraz po
P odobiei'iliwa uhto
,
okryciu miafta popiołami vV ezuwiusza, ...zdaie sii;; bowiem, iz przefrrzeżn1i mieszka11cy,
mieli czas nie tylko siebie, lecz i wielk%
{

„'

• b
'
' I
J
·urato"' ac, i z'C gd'1'
swo1c
sprzetow
czesc
si~ uśrnie;zyła ta okropna klęfirn, usła~
w;zy sobie drogę do opuszczonych siedlifit,
pośrod popiolów i kamieni, unieśli co tyl„
ko mogli z do,mów swoich. Qlmażone podfta~y, izby wypróznione, dowodz<t, 1;i; wszy-ftko pra~ie ocaWi, nietylko statuy i obrazy·, ale nawet zawinsy miedziane i marmurowe progi. · Zt~d wuost.ć mozna: iz chcieli
także uratować lepsze malowirnia na murze;
przygotowane do tego wid_o cznie zdaii.J. si~
cztery · pozoftałe obrazy, lecz moze nowe
'" wybuchnięcie Wezuwiusza, nie dopuściło
f

r

•

p· envszy z .tych obrazów , ' składa się
~ai~ca twarz •na_ przód obrocon~, siedzi na

ftołku, ręk~ praw~ opiera się na plecach
łliłodey. i piękn6y panny, biało ubraney, a

,

ma

lla znak godności

'Obok

sparte:

nogi na podnoz'l,iu
ni~y fioi nadobna kobieta,

z wieli,~

uwag~ włosy. trefi;
widać r11aly Holik' na którym się

ltórey inna

Pri.y niey
i rozrzucone gai()zki LauZriayduie szkatułka
I
,
,
towe. Leży takie na nirhfioletowa w1ftęga, ·znać
~tzeznacżąna clo f~i:;oiu '<głowy ' uhieraiacey
c
się figury. Pód fiołem stoi puar szklanny
kształtney fo.nny. . Figury o_b razu tegó, iak.o
też ·trzech o których następnie mÓ'\vić będzie
dwa palmy i cal ieden •vysoko:.
łtiy;
~P.i. Drugci zdaie się przedfiawiać Póetę t;a..:
~

~

inaia

~icznego; si~dzi (on z twarźą. .na przód zwrodługac suknia biała, co
przy' odzianv
-I
to.u do nóg spada ; taką. iak~ nosiły iragi:.
Ctne ·osoby (1); Nie n~a brody, i zdaie . się
Nie
dochodzić at pięćdżiesi~t wieku

~onac '·

' C,

'

0

swego:

( 1)

.

I

~ czterech ~g· ir kobiecych:. osoba naczelna,

tego wykónać zan1:ysłu.

•1
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ieftto za<l~ll; z wielkich Traików Greckich,b·o
ci wszyscy, iak wiemy, ·brodę nosili. W ręce
prawey trzyma kiy wysoki długości dzidy-'
płask~ u.k.011.czbny _gałkQ-; w lewey miecz 11~
ko.śni~ oparty o lewe udo. KobiPta żó:tv
t 11Jrana ~ mai~ca prawe ramie .niemal ca1- ,
kiem odkryte, a plecami do Poety obrÓ"
eona, ugina kolano przed Larw<J. TragicznlJ•
Trzyma on;i pędzel w ręku, i pi$.ze nim na
'po~ftawie maski imi~ . iakieś Tragiedyi, leci
zam.i aij lit~r , widać tylko rysy niesforne·
Podług wszelkiego p@dobieńfrwa , ta figur~
· wyobraża Melpomenę. Za mask:;i. stoi męz
czyzna, oparty obiema rękami na wyniosłym kiiu, patrzy się na pisz~c~ figur~, ktJ
którey i poeta ma oczy zwrócone.
Trzeci obraz przedftawia konia i dwóch
mękzy~n nagich. Jeden z nich siedzi i pil·
nie słucha mowy drugiego. Młody, pełn.1
ognia i odwagi, zdaie si~ on ·hydź Achil•
lesem, ile że ubiór iego i fiołek na któryJll
.siedz.i, oznacza. młodzie1łca wielkiey godnO'
Ści. Do..iedney z n'óg fiołka ieft przypa.rtyJl'l
miecz w pochwach. Druga ligura , które!.

ltoznz 1 AF, · XXI.

4o5

·' się
.
'brak glowy·, iako, tez koniowi-, opiera·
lla kiiu ;. ma ona nogę założon~ iednę · na
<h:ugiJ, i ręk.ę· podnie~~on~ iak osoba, która
coś opowia'<l~.. Teu, mów.iitcy rycerz zdaie si~
hydź Antilokiein ,, Nefrorowym synem „ który
.A.chillesa uwiadomia o . śmierci Patrokla.
Czwarty; obraz. składa• słę z trzech figur:
pie~wsza z nich. sif'dzi uwienczona bluszczem
i kwiatami, trzyma ona w lewey ręce arkgsz
tozwinięty za pisanego papieru,. który pra\'va- '\\lkazuie. Naprzeciwko niey widać tak..,
~ee mło<l~ koQiet~· sie'dzQ.ci ,, co lew(}. ręk:t gra.
na arfie, a w prał\'ey klucz od niey trzyma.
Miedzy temi dwiema figurami, w teyze co _i
on; poft:awie·, mę:i~zyzna gra t1a dwóch fletach. pół-palcowey długości,_ koloru ż.ół~
tego„
_
· Oprócz tych obrazów, znaydui~ się inne w ~abinecie Herkula111kim, co się teyze
(
1
d
ttęki bydź zdai~, lecz mocno uszKO zone.
Sa one złożone z małych ligur, tak ftaro\'\r~ego ukończenia, !e za wzór iego słuzyć
lnogą.. ·Po tych sza1cownych dla sztuki zdobyciach, zoftawało iuż tylko życzenie odkry~ia dzieł imiel~zego ro<lzaiu; 1 to wkrótce

/

..
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uiszczonem zoftało , dw·oma obrazami znalezionemi w Pon·1pei w izbie przylegMy. do
kościoła Jzydy. Te dw?- kawałki, których
figury nie przechodz~ połowy naturalney
wiell~ości, wyftawui~ zdarzenia Jzydy" czyli
Jo._ W obudwóch- widzimy i~ z Bogami,
w piPrw~7ym przez Tr,rton~ niesionę., w drugim pod czas kiedy Merkuryusz przedsiebier~e uwolnić i!J z qlk. Argusa, wyohrazonęgo
pod poftaci~ młodego człowieka ..
' ·· Czyli pozoftałe nam dawnego maloV<,a"
11ia zabytki, do mifi:rzów Greckich lnb Rzym-

.1

fki eh i:ależ~ i, ciężki'em a raczey niepodohnem d~. rozwię.zania ieft to zapytanie. Za
'
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(zecz ~owiem nie zaprzeczonę, uch'odzi' że
~ nay(fawni,eyszych czasach Rzymianie uzywali Gre~kich, malarzów, iak tego nie iedeJJ
'Ślad w ftarożytnych pisarzach , .mianowicie
~aś ~ Pliniuszu znaydmerny. Wiemy z tychże źrzódeł, a nawet uczil na~ napisy , iz za

w ręce wyzwolencó w wpadło, i ta ieft iedna z głównych
przyczyn, · kt6r~ Plinil,lsz za wieku swego'
upadkowi tey sztuki paznatza, sarkai'! c na

to-,

ze nie była

-wierzonę. rękom

iak ~V Gretyi pouczci wym, lionestis nianibus

w Hzymie

(1) .. Przecięz zdaiesię, zeAurnlius, co przyozdobił praca111i :;w<)iemi pałac złoty Nerona.
iako· też Korneliusz Pinus i Ąccius Priilcus,
ltón~y za pano" ania WesjH~zyana (2) w naJ?rawie malowati kościoła Cnoty i Honoru,niepospolity dowiedli talent, byłi Rzymfkietni obywatelami. Lecz iuż za ~zasu Cesa1:~ów, sztuka malowania nie była tern, c.zem
dawniey bywała; tak dalece Że Petrqn nie
znayclował "'!· niey ani iskierki ognia· sła
'Wnych ftarożytnoki Mifrrzów. P1zyłozył się
do, upadku. tey. sztuki, nowy rodzay malowania, wprowadzony za Augurta przez nieiakiego Ludyusza (1). Ten Malarz skoiarzył w ni!Ik widoki. krain, n1.orza, lasy, bu-.
dÓwy i diiwotworne ·pofra<'ic zwierzl}t, ludzi„

i opstrzył, ~e tak powiem wielkość sztuki,
tysi\}cem drobnych przedmiotów, znać~ dzi,...

:cz~sów Cesarzów malarft:wo

(1) Plin. L. 35. c. 7·
(2) Ibid. L. 3. c. 37·

{3). lbid·L. S·f· Z7·

P· 17g..

.'
I

··
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&ieyszych arabeików smaku. Jako:~ Witru.wiusz Ikar.iy się na tę nowość, zmalai:.icl!
wielkość sztuki. Od. niego wierny , ze «;Ja„
. „ wne malowania , domy zdobiitce , przedftawiai~c c~yoy Bogów i Rycerzy, słusznie. mo,.
gły się nazywać heroicznemi obraz~mi. Mianich_ sztuka obszernieysze po_le okazała
i;iia dzielności i urriieiętności r.woiey , niz
'\". Arabefkach, które sr_1em i i:narlJ malarftwa
' mozna.
nazwac
„
Zoftai.e nam do rozwii=Jzania ~a pytanie,
1
~t<?re częfto i;>rozność nasza zby~ d.o wolnie
na / własn~ rozftrzyga fironę, ~o ieft, c~yli,
ąa ~ni ~ malowaniu tównie iak my biegłymi
l ub ?iegleyszymi od nas byli? iakimi si~.
<;>czywiś~ie o,k~zali V'( suycerftwie. z;aifte to
<;o 1~as doszł<? z ich_ m~lo_wa1i, nie wyrównywa naczelnym dzieł.~m rniftrzów haszych, a
~o we. wszyft.k ich czękiach tey . sztuki ,
wyiitwszy blaik niektórych ~olorów daleko
od tego c~. im na tynku dawać zdoływamJ
zywszy; ho ten nam tylką, .rodzay 'malowai:i-ia dawnych do por~wnania z dzisieyszyrn
~oz~ftał. Lec~ bacz~c iak mało pierwszych

vr

1

I

•

, /

.
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gdzie on.e znale_z ionemi były, i ku

iakiemu przeznaczone 1;1L.yciu, a · przyftoso'Wawszy te. okQliczności do podobnych , za
Czasów, naszych, może się. przekonamy, ze
l>ierwsze1l.ftwo w sztuce ,1nalar'Ikiey. między
diisieyszem.~ ~ dawneU].i, przynaymniey ie~
·
'W~tplh~em...
mąlowa1i dawnych, i
mamy.
Z~yt mato
to ieszcze. iednego rodzaiu,_ to ieft n~ mu~ze, by nad, niemi i:iie przewa:l.ala_ niefkoń
C~ona Hc~ba i_ l:9Z~aitość dzisieyszych. Co\viększa w tey. tak ograniczoney dawnych
obrazów łicz~ie '· nie ma.my ani iednego, co•.
hy by~ dzi,ełem, ~~órego z wielkich ftarozyŁnośd

miH.rzó.w: ;, nie znayduiemy nawet fa-.
tlnego. przeohra7.enia, znanych z opisu dzieł
~ławnych. Brak nam tedy na iedynym do'\Vodz,ie, który m.ógl tzecż tę wyiaśrliĆ, przez
l>orów.nanie obrazów wielkich malarzy czaz naszerni. Sa.d?.ić zaś ogólnie
&ów owych
I
~Ztuke< malowania u dawnych z słabych iey
~a.hytków, i por6wp.ywać ie 2 nagromadzg.
~

ll.emi od trzech wieków .s'trnrbami naszey, iefr
lQ hezdowo,d ni7 pierwszę. potępiać, i oczywi„ ·
lego dopuszczać się ftronnictwa, waz~c na_

..
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sztuka pędzla 'Il
dawnych naymi~rniersz 13 go mi.iła, z tćm, c~
nasza za nayszrn) tnieysze liczy. Zgoła nie
' Apellf'~a z Rafaelem, nie Polygnota z Cor·
regiem, nie Parhaziusza z. Tycianem , leci
równać z tymi wielkimi ludźmi przed poko·
iowych malarzy ipiafteczek,iakie~i. ~erkultr'
num luh Pompeja były. Mało co nam mało·
wa1i w stolicy państwa .f.lzymfkiego pozoftało1
a te które mamy, sę. ułamkami i;iie żadnycb
. dzieł sławnych, lecz zdobi!]-cych. pokoje,
. r~dzay pracy podręczny, którym. się zp.ako•
1Dici nie ząpr~tai~ miftrzowie.. Przecięż mię•·
dzy niemi ząalazło się Aldobrandyskie we·
aele , które sławny Pusyn i inni znakomici
miftriowie nie wachali się brać za wzór'
przynaymniey co. do rysunkowey części; iJ
którev
pono żaden znawca
pierwszości Ja•
_,
'
I
wnym zaprzeczać nie b~dzie. Ta wyzszo~G
oczywi~cie dowiedziona w snycerftwie, wspól·
n:;i. z niem w malarft~·ie bydź musiała, b 0
prawidła rysQ wszędy są. iedrtemi i nie:zmiennemi, i zarówno sie< rozciagaia
do
<
c
wśzyfikich sztuki gałęzi. Żadnego nam Gr~

, ·ie<lney- szali, to, co mob

'

I

cya , ta klassyczna sztuk ziemia, a mało co
Ilzym, ten ogromny ich fkład, dochował malowania dawnego zabytków. Herkulanum i
Pompeja, które iię dia nas ftały ich- ko„
:Palnią.' czemze w~ po1jÓ,w na9iu z Greoy~ i
<:Rzymem były? oto małemi miasteczkami„
o kt6re się odb.iiały Śłabe. promienie icłt
Sztuki. Przecięz ~ tam tak mnogie i tak
kształtne znalazły się ślady malarstwa, ze
Śmiało twierdzić można, iż dzisieysze zadne
~ałe, nawet Włollde miasteczko. pochełpi6
się podobn~ obfitością. nie mo7e ! ·Kie~y więc
t~m tyle ~ tak kształtnych znacho,dzimy za„
bytków, n_ie do ozdoby sławnych gmachów,
lecz do .prywatnych pomieszkań slui~cych,
'"nosić się nam godzi, ze sztuka m~larfka
'""owych czasach musiała bydź · clą wysokiego stopnia . dofkonałości posunii:t~, i nader
ll.powszechnion~, by "W tym rodzaiu domą
l\>ey pracy, którey się tylko mi('\rni chwytai ~
Ąrtyści, ty.le się ich i tak biegłych znalatło' ze z~ <lni nasz.ych porównania z niemi
iadnehy miafi:eczko , tegoż co H erkulanum i
lloinpeja rzędu>. wytrwać nie zdołało. Pro,· ~
fte więc rozmn~wanie wfkazywać nam zdaie

I

·'

-
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'·i~, ze iak mierni • Artyści czasów owych„
rnieli się do dzisieyszych ,, takoż i wielCY
do wielkich. Lecz w tern ·naoezn~ poró„ t
wnanie, iefi dl_a nas niepodobnym, dla ~U"
os.O"
pełneg<> obrazów dawnych braku;
bliwszym zaftępuiemy go. sposobem , kładf!C:
na iedney szal.i ,, to ,co sztn.k a nasza ma naycelnieysze~o ' z miernemi .(łarozytney· zah1tkami , nie z szczegółu sitdz~c o ogóle, alę
ogółem tłoczl!c szczegół.. Latwem, lecz nie
~apeYmionem ieft podobne zwycięztwo .. Zai"'
fte nie. takiemi iakie nam. po:zoftały obrata"
mi, ieśli się ie tak nazwać godzi, (ho· wia.ściwie mówię.c obrazu dawnego nie mamy),,
~dohiom~ w Atenach lub. Rzymie publiczne
gmachy i galerye, nie takie· droz·e y iak rnt
przepłacano, nie nad takiemi unosili. sie zna"
wcy , nie takie opisał Plinius i inni pi~an;t!
MTierzyć przecię należy , ze ci ludzie, ktÓ"
rzy nam wzory naylepszego smaku we wszf"
fikich częściach sztuki zoftawili, że iworc1
Laokoonta • Apollina, Nioby, Wenery :Me•
dyceuszów, znali wszyfikie taiemnice sztuk1,
i s~dzić o óbrazach umieli. Raz ieszcze„ je„

~li. z porównania między dawnymi a na,tlli
I

·n o ziiz 1 AŁ XXI.
Wyrokować chcemy, niech to porównanie

bedzie. Nie rnaiac dzieł Apel· '
lesa) Par:r.hazyus:a, Polignota ie innych wjel„
kich ,ftaroiytności ~alarzy, by i~ wyftawi6
·~aprzeciw Rafaela, Korregia, Tyciana, nie 1
iaftępuymy ich poślednemi pracami, do do„
~owego' ze tak powiem tylko uzycia i
Ochęd:oftwa przeznaczonemi. Ale raczey za·
t>ytaymy się ·siebie samych, czyli Apelles
\\rięcey od Greków wsławiouy iak mistrz La•
okoonta, nie ·mógł bydź RafaelOwi w sztuce
·swoiey równym, a wtedy wyroki nasze nosz'!c nieuprzedżenia cechę, do~Ć zasz;czytti
"atzofiawuiac
Sztuce dzisieyszey przysadza,
c
c
('
pliwym ~wycięztwo; albo go na rÓwney wa-

·3prawiedliwem

'

~

t<tc szali.
s~ którzy mniemai~' iż wynalazek m~
lowania oleiem, wiele się przyłożył do mnietnaney naszego n·ad davvnem wyzs:r:.ości. Dzi~ieyszym ieft on wprawdzie; waicz~ naweł
Q niego różne narody ~ lecż czyli on iefi ' ..
l<'lamanckim , czyli Niemieckim, czyli Wł<>.. łkim płodem, przyznać naleiy, ze nie mało
'
gię przyłożył do nadania nowej łatwości, a
,
I
lt\ianowicia trwałoici pięknt$f pę<lz.la •:{otu„
1

...

,,
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ce. _Przecięż obrazy wodnemi,1kleiowemi i en„
kaustycznemi malowane ~olorami, nie uflę
puiiJ. oleynym w św~ezości, któr~ nawet dluzey dochowui~, a mne naoczne prz: mioty
w równym z niemi posiadailJ ftopniu. Nie,
da ie więc właściwie co do sztuki, ten wynalażek żadney wyzszości dzisieyszyrn nad
dawnymi, bo ich fk1ad, bo ich rys; 1)0' ic..:h
wyraz; bo i cli koloryt, m~gły łJydz równie
pięknemi iak nasze. Lecz właśnie nam na.
takfrh zbywa obrazach, bo iaden z malo•
wanych n:;i. drzewie lub na płótnie, bo żatyio-licz~ych i klassr
' den ~ sławnrch ;
cznych obrazów' o któcych niiey mówić
będziemy, nie przetrwał tylu wieków. Dq
iego żadne nam freski wielkich nie pozo'
fi:aly miftrzów, a te któ~e mamy, iakeśmy to
dość iasno do~iedli, nie mog~ słuzyć za mia"'
rę ich sztuki, i ftać się punktem porówqania z nasz~, c~yba przez fi:osowność z dzisie,1'
'zemi tego co i one rzędu. Sposób s~dzeii
a raczey wniofkowa~ia naynaturalnieyszy;
lecz któ~yby sporu na naszę nie rozftrzygnę.ł
fircnę, i mo7.e dlatego był do dziś <Ini~

a

p~zepomojanym;
„

I

Jefi ieszczę wymówka naypows7echnie1
<:zyniona dawnym malarzom, to ieft iz per•
8Pektywy nie znali. · Jedyn)'m tego twierdzet\ią dowodem s~ uchybienia iakie, co dq
łl.iey hitdź w Herkulańlkich, . b~dź w innych
doftrzegamy obrazach. Trzebaby napr~ód
lViedzieć, czyli nasze tegoż rzędu s~ dotk~
llalszemi , co do tey części, czego dot<:J.d
łlikt nie sprawdził, a O czem się W:t~piĆ g~dzi„
l>owtórc gdzież mamy widoki kraiowe da"'nycfi Klaudyuszów lub Pusynów, któreby
~ dzisieyszerni porównać moina? Przecięz
lak się to iui rzekło, mały landszaft w Villi ·
Ąlbauicli iawnie dol'! odzi., ' ie biegłośó w tey
Części dawnym malarzom obc% nie był.a.
~iemamyz, ie wjelcy ich ;1rtyści w sławnych
dziełach swoich, nie umil-'li W} obrazi<; odd.aJ.eń, które się w tym wido_ku , ścia11ę doz takac !atwośc:iac. 'wydane-\ti.owac zdobiaćJ'ID,
c
lni znay<l ui'!? Do tego mamy różne pisma
1 d.awnych o perspektywie? a zadziwiaii;i.ce
sk.u.tki, które w dekoracyach teatrów swoich
~Prawiać umieli , bez gruntovvnćy zna"
lolllości dalowidni obeyść się nie mogły.
Ą.toie to bydź, ie iey nmiey iak my nży·

·· ~

•

\
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wali, w szlachetney proftocie fk.ładów obra„
zow swoich, lecz zapewne ich kraiowe wi„

"

.

doki z niey ogołoconemi nie były; iak natn
o tern: w~tpić nie· pozwala przekonywai~cy,
acz iedyny przykład kraiowidu Villi Alb~'
nich. W reszcie skurcże które w nielt.tóryeb
sławnych obrazach póżniey od nas wymie'
ni onych opisał Pliniusz ( r), i uderzai~cJ
skutek który sprą.wiały; ieft znakomit<J czę'
ścil} perspektywy, i iawnie dowodzi , te
w niey dawni 'nieumieię'tnymi nie byli. Zo'
ftaie nam ieszcze inny iey rodzay; to ieft
figur powietrznych (2) wskurcź rnalowanycb
nie heż przykładny u dąwriych; bo od Pli-'
niusza wspominany; prz.ecięz iak mniemattJ
<lalekó nmiey niZ. u nas uzywany dla nie'
. zwyciężoney niedokładności swoiey. Wsza1'
acz dziwna w 1~im sztuka Corregia i La11•
franka; iednak pożoru . zupełney prawd1'I
w oczach nieuprzedzonych znawców, nada~
mu nie zdołała. Może więc l.1 dawnych rtit

...
(1) Plin. c. 13G; L. 35.
.(2) Ibid.
'

.,

,

•

••

.„

. ·"'

lecz było to przepisem
ilinaku dobrf'go, iak u Raphaela, unikać ro~zaiu pracy, w którym zwy~ięzona trudność
lvięcey nii prawda i przyiemność uderz~~
Lecz czas od tt~go zboczer1ici. Żwrócić .u ~agę uasz.ę na pbcz~tki dawnego malarfiwa;
a miauowicie koloru ' _ bośmy iuz rzecz
'czyni·ic ó sńycerfiwie, o rysunlm mówili.
Pd<1lowanie pocż~tkowo iedn~:)-kolorowem
hyło, ~bwód zai figur żwykle czerwony;
cyn Jrowy lub mieniony (5). Zamiaft czer.:.
'\\·onego używano niekiedy białego; wiemy
bowiem, ze Żeu~is malował ied1iobarwne
(4), obrazy, ~białym kolorem (5'· Groby cla'\vne Tarquii.tii niepodal Corrteho ; dziś ham
iesżcże ~idtiec dai~ .figury~ na dn1e czar- ..
llym, bi~ło okryślone. Malow,a hie
hazywafo się Monochromicznym, tó_,ieft na:..
łzym ie<lnobarwnym, czyli iednego koloru:
Ąryijoteles (6) iliowil!c o. Tragieąyach; kt~: ·

llieumieięrno.foi~,

1

takowe

w

(3)

Ptin•. L. 33. c. Sg:

.r
~4) l.amoi"eux:
(S) Pl'in: L. 35~ Ć. 36:
{Tl) Arist. Pa•tic. c. 6. P·

f"m ii.

I
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"mo do<;bo.wał znaczenie. Pliniilsz ( 1)
rych nie · ftarano się wyda_ć charakteru nm"
tvvier.łzi ,_ 7e ten blaik ( słowo przeż które
, mietności, albo w których próino się o tO
ton) ieft
1ln rozumie
ku~z9no, porównywa i~ do obrazów, gdzie
, wcale czym innym niż
.
Światło, i ~e się i:niędzy ·niem a cieniami
bra.k wyrazu, mimo piękności koloru, uderza zimnem te malowania, co s.~ całkiettl
ZnayduiP.~ Wszakże rzecz~ ieft: pewn4; z.e
bialey farby. Otoz wyrok sławnego krytyka, . 6vviatlo i cienie nie daię. przedmiotom icli
choć przypadkowie wydany o tey sztuki 1
wdiiwych koiorów; :Pot~czenie tych
gaJęzi . Mon0chromata czerwone, były iw
<hvÓch ~rodków ft:ariowiło dofkonało5ć bar:
, :Rym iey , od~aiem; cztery nam ich pozo\yy; iako tet barmoniia_ tonu narzPlnefta{o w Herknlan~1 lll na białym marmurze.
gc) ' i ZI ęcżność w u~ywaniu przerwanych i
Przytaczam te kawałki, choć V\\Spoinnienia
Po,mieszanyc:h; których poi~czenie Ikutkierrl
mniey godne, hym dowiódł, ze ten ro.dza1
•
(:n .
zapraw
był.O. pół:.
.
J
.
pierwiafikowy mak1wania i w poźnieyszy<~
Nie iefte~my w ftanie, , nic pewnego pa:
nayliczn)(;:.ysze
trwał czasach. Nakoniec
\viedzieć ·c> sposobie malowania dawnych'
J
pomni~i tego rodzaiu uważać J;nozna malochoć tego po nas poi·z~dek rżecży wymaga,
wane wazy, których naywiększa część bę
i w tyni rodzaiu niektóre tylko dofirze~e.:
moner
się
słusznie
-kolorowiJ
iedno
d'łc
m:ilowaniach dapodadź i:noiemy.
7
chromatycznemi nazwać mog~.
tez nafteduią.ce
\vnyci1 na I murże; dlatego
c..
-..f
„
Sztuka malowania wymowiona wvna"'.'
llwagi nie ści~gai~ się do tey sztuki na drze.:
I
lazkiem Światła i cienia, wnet nabyła śmia"
iak różn~ . od pierwszej
'Wie i piÓtnie;
łości, i umieŚ'ciła między niemi, kolor mief'
ieft ii nas_; tak ii„aawnych bydź musiała~
scowy, albo farbę prz}·rodzpnit kazdeg~
.....
przedmiotu , działanie ·które "G~ecy zwali
•
.
l
L. 35; c, d;
'PJin;
{i)
'ton koloru, "'yraz eo do d~iś dnia toft

„

'

pra

'

_,

tza

,

o
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,
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Wszakże mniemać się godzi, ze sposób ich
I

..

zdolnieyszym do nadanilł
dłuzs:z.ego trwania, 1 większey cia~om prawdf
iak nasz, z powodu, iz wszyftkie oleyne
. , kolory tracę. z czasem coś ih' ie '-ości i bla.fktt
swego. Wiemy :Ze d~1wni maln.i~c na drze ...
wie, przenosili dna białe (3), rnoi.e dln tef
samey przyczyny, 1clła którey podi-ug Plato...
na (4.) nie zaprawiali purpur~ iak tylko
wełnę naybielsz<). Pierwiaftkowe malowanie
' :z profiych rysów białych złoione, <locho...
wal o się wtedy nawet, kiedy uk.oti.czonO
figur)• uaruraln~ ich farblJ. Zwykle pędzlem
malow~mia

był

rznaczano obwody przedmiotów' które wydać przedsiębrano. Jawnym ieft ten sposob
:na długim kawałku muru znalezionego w
Pompeji, od którego tak poodpadał kol~r;

z~ się tylko na nim obwód biały pozoftał·
Tam iawnie widzimy , iź dawni malarze
różnili się" oą dzisieyszych' w sposobie rr
~owania figur na murze; nasi bowiem . uŹJ'

(3) Gal en d~ usu part. L .. I o. c. ,5,
(.() Plato. polit. L. 4. p. 4e 7 : .
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~ai~ do tego narzędzia kończatego, którym
~~ Świez~ey wyprawie, ryiiJ obwody ligur swołch, kiedy dawni nabywszy , przez. częfte

w tym rodzaiu prace

większey latwości, · pę

na

dzla używali, nawet do rysowania ligur
c
tynku. MiArlzy S<-!t.aetn.i Qbrazami Herkulań'
I
n
~1\.iemi, nie znąvduiemy . ani ieduego, na któ-.
fynlby się z1H1.ydo"".ał . szlad ryt;;:.ch · ohwo~
I

d&~

I

"W większey
~urze,

częki malowat'i. dawnych 11a

Światła

i cienie znayduia sie wvQbra?one równopadlemi rys~rni, ' a ~zęfro
krzyżowanemi, iak to do dziś dnia czynić
~.ię zwykło· na tynku. Jime malowania s~
9dbite massami nikn~cych kolorów, sposób
który się w W ener~e Barberynich· zna eh~~
Tenze sam poftępek doLlrzega się
<lzi.
Wczterech ład_nych Herkula1ill~ich o.b razkach , .
o których powyżey wspomniałem, iako tez
\\' dwóch i.n nych ftarownie uk.ończonych.
l'rzecięz niektóre zbi_oru tego,. "'.yfti;tw:ui~ .
llam ł~czpie te dwa sp-0soby cienioyvania; .
bliędzy filnemi obraz Chirona i Achillesa.Centaur ieft ~alowany nasiekanym sr.oso~em; młody · ryceJ"z ca'lkowitemi n:.iassąm~.

' .

..

,

.„.-.'
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• ·~ecz mimo Z'wyklego uko1iczenia dawnyin,
nayp!ęknieysze obrazy Herkula:t'i.fkie, iak ie-:
wi s~ Faunowie, Nimfy i Centaprowie, (figury palmowey wysok.oki ;na dni(ł czarti\r!ll
i z l:·,rn
malowane' zdai~ się ~ t~ łaLwościa
. e
, o~niem rzuco_nemi, z jakie~i bywai:;i. pier. wsze rysunkó~ pomysły. I to ieszcze uwa~ać należy'· •Że, większa część daw1~yc:h o'hrazów nie była m~lowanę. na wilgotne.v, lecz,
~~ suchey wyprawie, co sie iasno dofirne. ~a na niektórych figurach 'tak odpadłych,
ż.e się ich dno zupełnie widzieć rlai1P; mia-

nowicie zaś w obrazie Achillęsa i Chirona ,
·':', k.tórym ozdoby J?orycki~go pórz?dku, zwy~zaiem

nasz.e mu przeciwnym, przed figurami
malowane były; dzisieysi hówiem prościey1 szym id~c sposobem, po figurach dno obra·
zu kończa.
c

Dla dania choG_
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słabego wyobrażenia

charakteru, dawnych malarzy, korz}fiać bę
~ziemy' ze zdania Filozofa z Stagiry ( 1) o trzech
~ławnych Greckich malarzach. ·Polignot,

XXI.

9n ,

malował figury swoie lepsz~mi
tn6wi
gorszemi, a Dionisius nótypo·( t ), Pauzo n
d.;bnieyszemi. Dociec O.'a1'tl.ymy się, iakie ie.ft
ina.czenie tych słów Aryftotelesa. Poli~not
fnalował fig~ry swoie lepsze1~i, tak iak nasz
kr.Ytyk wycifJga po kaidym w sztuce biegłym
mistrzu (2), to ieft nadawał im charakter

Wielkoki wyzszey nad zwykł~
'\Vieka. Kiedy on iak tel czę.5ć
rozytnych malarzy, wyobraiał
i czasów heroicznych, ftarał

poftać czło
większa ftaczyny Bogów
się nadawjlĆ

naywyższy ft_opień

poi'Óy·
Pauzon malował ie gol'szemi, słowa te nie zdaię. się krytyk~ wy-

figurom swoim

S.łow~y piękności.
1

mierzon~ przeciw temu A~:tyście; mówi ho. 'Wiem o nim Aryfioteles 'iako o wielkim ma··

la.r zu, l. w iednym go rzędzię z Polignotem
kladzie. Więc przedmiotem tego porównatlia była chęć dokładnieyszego oznaczenia
trzech różnych rodzaiów naślatlow~nia , tak
w poezyi i~k w malarftwie. Daie on dość ja-

(2) Arist. Poetic. c. 2. P· 236.
(3) Ibid. c. I 8· P· 285·

.•

llozozr.u.

.

wnie do zrozumienia, 7e obrazy Poli~nota.
tak się mai11 do malarftwa, iak sztuki Tragiczne i Heroiczne do komedyi, to iefi, ze
figury Pauzona s~ w malarftwie tym, c~y~
osoby komiczne w komedyi, która zwykle
charąktery gorszemi niżeli s~„ wyftawia, pod
czas kiedy D1onizyusz, którego Pliniusz ( 1)
mieści w rzędzie naysławnieys?.ych malarzy, Środkowey trzymai1!c się drogi , miał
się do Polignota, iak Eurypides do Snpho•
kla; międ2J któremi ta zachodzi a różnica,
iz ten· wyobrażał kobiety iakiemi hycli.by
powinny, tamten iakiemi byłv-. Di.onisinsz
podług Eliana (2), naśladował szczęśliwie
we wszyftkiem Polignota , procz w iego
wielkości, to if'ft, iż nie dpsięgał szczy•
~ości wzoru swoiego , dlatego bardz~ey
~blizone do pospolitey piękności figury iego,
'~ryfto~eles podohnieyszemi zowie. Nie wie;n,
~zyby tych trzech rorlzaiów , równie sprawiedliwie lub wię~ey, do trz.ech. sławnych

;

,

( r) Plin, 3 5., c. 40 •
(s) , Par. hist. L. 4. c. 3,

..
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'dz\sieyszych czasów Artyfiów, przyftosowa~.
lla,fael malował le-:
~ie można , mówi~c· :

ze

Piey ,

Co~egio gorzey '· Tytian

uaypodo„,

~niey. Bo, mniema:m, że charakter sa.tyryc~nY'
lif m; Cnregia, i na<;łuzycie ':"dzięków, ftoso-.
tego porównania, niż cha!akter komkz..ny nada;1.v figurom Pauzona.110 ten rodzay nie ieft Środkui11cym,, między
\tielkości~ i pra"'d~ ' natury, a obu n~rzu-t
tonym bydź może.
Pisarze dawni zaczl!wszy od Witruwiusia,
t'·ęfio się żal~ na upadek malarftwa. Archi· ·'
tek.t Rzymfki oftro powftaie przeciw sposobo·
\ti wprowadz~nemu za t:zasów iego, zdobie-llia budowów i pomjeszka1i., nie mowi~cemi
do rozumu przedrI?iotami, iakiemi SI). widoki, stawy, porty i rzeczy tym podobne. Mo•
tniey on, ieszcze powftaie przeciw naduży
tiu ro<lzaiu Arabefkowym dzi~ zwanego~
'9 którym iakhy opiła wyobraznia malarza,
do snu i obł~kania podobna, żadnego nie..
~a prawidła, i ft:ua się tylko blafkiem kolorów, i nowo~ci~ naydzik.5zych pomysłów
()czy omamić~ Żałuie on słusznie czasów 1
~ których dawni budowy !lr>'oie' dziełami

~nieyszym idł do

(l, SZTUCE
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!łogów i Rycerzów zdobili. Daley idzie Lu...

gór

)

.

-cyan , mówi~c : przodkowie nasi, nie miaft,
nie
sz.u kali w obrazach' chcieli w nich
'tfidziet5 ludzi, ' a w ich poftaci co mówi~,
co czyni~, doftrzegać ( l ) •. CóikolwiE:k b~dź
o tey dowcipnego. pisarz~ niechęci, nie tyl„
ko do Arab elkowych, ale i do kraiowych
malowail, s~ one, miańowicie zaś ·oftatnie ,
choć nie naypierwsz~, przecięz pjękną. nader
sztuki malarJ.kiey gałęzi~ , i zapewne szlachetne w tym rodzaiu.Klaudyusza lub Pusyna prace, fta:ły się dzisiey'szey sztuki zaszczytem, iak
podobne dzieła dawńey bydź ~uogły. Pierwszym wszakZe ,to<lzaiem Si:J. obrazy hifioryczn~, i nigdy nim hydź nie przeftan~·
Upadek malarstwa u dawnych miał też co
1 snycerftwa przyczyny; choć nie mamy ró·
wnych co do pierwszego iak do drugiego
dowodów; prawda ta ieft niezaprzcczon~,
bo na naturze rzeczy i biegu ok.olicz110;1(
fÓwniea wspart~.-

'

{i) Contemplat. p. 5.(6.

I

Moz~ika

ieft malowaniem, bo wyobrażą
lami1>ni11mi 'kolorowemi, lub że szkła naśla- •
dowan~mi skntki ma~arłki e ~ dlatego, - ~ówi'!<:'
o nwlarfiwie w,sp1>~.nięć ~ niey "\VYP?~~ ~
bwa &~ rodzaie n1ozaik~ '· ięde0: · ~. :pr~vydzi·
\Vych kamieni, d~ugi z. past4w s~klanyc.h,
l<lmi,f'n.i 11aŚIAdui~cych~ · Naypo. spo.ll.~sze ~
clawuych· mozaiki do pierwszego, ~ależ~ t .
Ikladaly si<2 one z małych czwo_':'o.k~tÓ,:W. ~a
łl1iennych bią_łych i c~.~rnych:
W nay- ·
Wyszukmiszych dzielach tego, gatunku, która
s~ nader rzadkiemi' unikano. kolorów- zy•
~ych, iako to czerw cnego , zielonego i
t~ pQdpb1:1ych, dlatego ze się nie
c:lui~ · ~nan;nury kolorowane w naywyzszym
i w ~ayzywszym tonie tych farb. Wszak
\\r naypięknieyszym kawałku tego. rodzaiu 1
to ie.ft w Kapitolińlkiey mozaice, ;'vyobra~ai~
~ey gołębie nie użyłArtyfia iasnych kolorów; ·
\Vs~elako nie twierdzimy , że mozaikowe
~rzetelnych kamieni malowania nie zamylt.ai~ w sobie kÓlorów Zóltych , czer~ouych i
~rn pod~bnych, czemu się naoc~ne sprze„
ciwia św.iadectwo ; lecz mówimy o naywyi' t!zym blasku tych kolorów. Co si~ tycz~

znay-
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rooza'ik druę;iego rodzaiu, fkładai~ się one zOwszyftkich barw , bo ie w ~aftach szklanych łatvviey bvłq naśladowaC, niz znaleźć.
w kamieniach. 'rym sposobem są. wypraco·
wanemi przez Dyofkorydesa z Samos, dwa
.ka,Tałki Herkula111kieg~ gabinetu, któi;ych
damy niżeY. opisanie..
Mozaiki szczególniey przeznaczonemi
były na posadzki . kościołów' publicznych
gmachów , a nawet partykhlarnych mie·
s.zka1i; naftępnię ten rodzay ma)owania do
o_zdoby sklepień służ!ć zacz~ł, iak to ~.ziŚ
ieszcze w~dzimy w pódziemney galeryi słaJ
wney Villi Adryana. Posadzki tego rodzaiu
lldadai~ się z kamieni wielkości paznbkciamałego palca, iak to świadczy Palestryńfk.a
wielka mozaika, o którey w mieyscu swoirn
wspomniemy. w okazalszych pomięszka.
niach umieszczano · w środku posadzek ,
alholi też winnych mieyscach ró7.nokolorowe
figury, -0sobliwie kiedy dnem ich były białe i czarne kamienie , i tak~ ieft mozaika
znaleziona w wieku przeszłym niedaleko Pa·
leftryny ~ którey z sławn§ mozaik~ pod imie·

XXI.

biMi Paleftryn.lir\ey źnan~ mieszać nie i;ia~

lezy. Kawałki takowe

nayftaranniey wyko:.
b.ane Sf·oprawne w tablicach marmurowych j
<I. zatem wprawione tylko w środ grubszey
łtlozaikowey pracy• V\l tym franie znMezione.łtli by· y Kapit~lińfkie gołą.bki, i dwa ka-;
'Nałki Dyollwrydesa umieszezone w dwóch
(lalach Pompejar1fk.ich budowli.

Mnófrwo posadzek dawnych potłuczo
nych i rozsypanych znayd!1ie się tak z or"cl.ynaryinych kamieni; iako tez z paftów
Lecz kto chce uczynić sobie
. Szklanych.
wyobrażenie o pi~kności i ogromie posadzek dawnych oftatniego tego rodzaiu, niech
tzuci ok.iem na posadzkę sali okr~g~ey Watykanll\:iego muzeum; iefr ona przy o.gromie
swoim, tak smakownego rysu, że nie podohna żada6 w ty111 l'odzaiu pracy więcey poc

'

chlebiai~cey oku~

Wprawdzie .nie zoftawili nam dawni
bloza;kowych obrazów, iak'iemi sztuka dzi.,;
sieysza unieśmiertelniła, mianowicie 1 w ko1

ściele Sgo .Ę>iot,ra, niektóre wielkich naszy((h

tnalarzy dzieła; lecz te dziwy przemysłu lu~
dzk.iego dla niezmierney drógości S\ ·vit!f ~

, ,

.

~ą. dziś nader rzadkiemi. Rzym ie prawie
yvył~cznie posiada, zaledwie ie znai' i une
kraie, i drobne tylko pfody mozaiki dzisieyszey zdobi~ sprzęty nasze~ U dawnych da'
ieko pospolitsza moiaik'a, nie tylko ozdo·
.bie publicznych gmachów, ale i partykulM'
,nych doin6w sh.ir~yła, a to we ·wszyfth.icb
prawie pai!stwa Rzymfkiego prowincyach,
posadzki z ni.ey . na<ler powszecimęmi b) !y;
co ich tanność dowodzi, wraz ia,k dawni
hjegłerni , i zręcznemi w topieniu szkieł ko;
.
lorow~nj eh bydi musieli..
Prócz posa<lzek i sklepiełi przyożda·
piali dawni i foiany moźaikowemi malowa·
~iami, różnic1c nazwiikiem takowe iedne.f
'rzeczy użycie. I tak posadzkowa mozaika
:µ.azywała się Opus Tesselatum, a ścienna opus
r~rmiculatum. ( J ): Składali pni t\i,kie mozaiki
, z drzewa róinego koloru, b.~dź naturalnego;
l>~dź 1.apraw:iego; rodzay pracy, któreg<>
~faściwe· iniie opus segmentbtum było.
Nakoniec iedwałl i wełna były w ręktJ
tławnych; iak na.szych, środkiem malar!kim,
ł~ iPft jz iedwabierii l WełllćJ. naśfadowan~
( l) J,,,ipSłUf

„'

P.• Lf l O.

tbrazy W$-z;elkiego rodzaiu. Nie m-6wię o
haftach , których nam ' tyło-liczne opisy zó-

I

ftawili dawni poeci, lecż o robotarh tka„
tiych, do naszych szpalerów podolJnych,
ł'odzay przemysłu i pracy, któren dawni na •
tywali textilis pictura. Gał~z ta sztuki mu:;iała
lt t\ich byCJź doprowadzon~ do ~ysokiego
ftopnia ·cłofkon-ałości, kiedy CycP.ro (1) wy~awia ·c hciwemu lecz niepospolitemu zna-Wcy Werresowi, ubieganie się za. tego ro~
4
.
'
dzaiu obrazami i ich łupież. Nie byłby
Zarewne aę.iW erres tak fkrzętnie poszukiwał,
ani Cycero obok wielkich wymawiał nikcze.- _
łlln~ grabież. Widzieć oczywiście z tych słów
~e wtedy obrazy takowe prawie ró ;vnie zma„

łowa~iam,i wiel~ich miftrzów ce~iono, co o
ich piękności żadnego 'nie zoftawuie powę.~
~iew.ania.

Wszak póiniey daleko Prudenti1l's(~.) mówi, że Labarum, owa sławna Kon„
ftantyna chorę.giA~, przedftawiała tkanym
Spo$obem wyoh~ażenie Chryftusa. Pomiiam
At~alickie, i inne ol>icia, które
~ergamfkie,
...
&ię tegoż zdai<J. hycli rodzaiu , nie raz od da..:

>-----(I) Ferr. L. /7,
(2)

Prudent. L. , 1. Contra Simm,

!
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wnych Hifioryków i Pisarzy wspÓmnfone; po:
XXII.
.Ilahi,
mi·i~m sławne kobierce, mianowicie
lońflc.ie, rodzay ~ztuki, w którym zda ie si.ę' ze b fn.niemanym · Stylu sztuki Rzyniskiey;
1\'Schód zawsze celował, iak dziś celuie; pi:Y
miiam nakoniec malowanie płocień przei
J
,.. Egipcyan; o któr~m z zadziwieniem rnó~i
r1iniusz ' bo te, rzeczy acz ciek:awe, nie ·~
· Mieliż Rzymianie sztukę własn~, albo
'
iftotnl! sztuk i gałęzi~.
~ozyczona od obcych narodów? To .za_.
V\'reszcie hy ile mozności, zaspokoić cie'
hianie i:dn~y nie podpada W1Jtpliwoś9i ;
kawość tzytelnika względem malowania 1"
hszyftkó bowiem w sztuce .u Riy~ian dowo.:
d~wnych, umyśiiłerp na ko1icu dzieła te'
Qzi, ·ze tylko naŚladovVlliCZf! ?yła. W szel~k~
go umieścić xięgi l'liniusza, zawierai<J-ce
powszechnego Jm1;iei:na~
~tzychylai~c się
w sobie hiftory~ malowania u pawu) eh_, li l:\ia , inÓwi6 będziemy o ftylu Rzymfkim ,
przynarmiiiey obszerny z nich wyci;;ig: Z teg~ ąlbci raczey o niekiórych. szczegółach pło.:
to źrzódta, . spłyr1ęły na nas nayliczuieysze J
Q6w śnycer'Zy tego narodu; I
r"naypewnieysze wiadomości o sztuce mal::tr~
dziele; nay-_
Imie Artyfiy położone
lkiey u daw n) eh; w nim wszyscy pisarze dzi' '
- d ow~ 1 sz„t u~
„ naro
łląrdziey zapewnia własnosc
1
5ieysi, a .mianowicie Winkehnan Iłayobfice1
li; przecięz i napis.iego ięzykiem_, daie ~~
czerpali. Wszelako rz1>czy te u źrzódła swo'
do niey; cho6 mniey pewne , pra:V~'.. ~1ę
iego więcey iasnośc-i na te gał~ź sztuki rzU'
~zy po·s~garni ,_nos~itcemi Rzymlkie n.a~1s.y;
cai~, ni z w rozproszonych wyi;;i.tkach, d!~'
\>rspomi1 ę figurę , będzie temu l_at dw.1esc1e.~ .
tego przyłę.czai~c te xirgi do hift:oryi sztuki, \v kraiu Saltzburfi~im odkryt~ w_ pałacu .~r~
. sposobem, rzecz• ró~i
uzupeJniaiac
ia'
i ,•hrm
<
'
c
J
~i'biikupim umieszczon~; ~os~g .ten z bro~z~~
wnie użytecznę. iak przyiemnct czytelmkoW
~ielkości naturalney; przypomma Meleagra:
nczyniś mnien1ałem.
28
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Belwederfkiego, mylnie Antynonsem '2wa'
nego. Jnny pos~g bronzowy, ze wszyftkieJll j
do powyższego - podobny, znayduie się •;I
Aranjues wieyfkim mieszkaniu króla l-Iiszpa1l'
fl{iego. W tymze rzędzie umieszczę pos~g
Wenery w Belwederze, który podług napi;
su, zrobić kazał nieiaki Salustyusz, W Vjlli
Ludowizych trzechpalmowa figura, wyobrll'
zaii=tca Naclzieię' wy praco\.\' ana w stylu EtrtJ'
lldm , nosi Lacii1fki napis, a Zwyoi ęftwO
imie Rzymfkie, na ieclney z taśm krzyżui~'
cey się n,a plecach. Co się tycze nizkorze:tb
z napisami Rzymikiemi; · na s}awney podfta'
wie marmurowey Pozula11fkiego Rynku, prz)"
ozdobiony ze czterech frron nizkorzeźbanli1
wyobraiai~cemi figury symboliczne cztet'
naftu miafi Azyi, imiona ich pod nie'
tni , charakterami Rzymfkiemi wyryte , zll'
twierdzai~ mniemanie, ie to dzi6ło ieft ręki
Artyfiy tego narodu. W Villi Albanich zna:Y'
cluie się nizkorze7,ha , wyobrażai~ca spiżaf'
ni~, z Lacińfk'im napisem , a w Villi Borghe'
zych inna, na którey An'.tiopę między synaJl'li
Amfionem i Zethusem literami Rzymfkiel'.llj
1

' '.

xxn.. ;'.\

óZiiaczone widzimy. Rzadszemi sa ieszcZe

na

iak napisy; imioha Rzymfi\ich. snyc;rz6w
ich dziel ach ·wyryte; w .śzczupłey ich liczbie ·
~ieśoi się

mierny nader, pos~g Efkulapiusui.

'\' domu Verospich , na którego podfra.wie
Czyta się _ inii~ A~Snlectusa. W .Villi Albanicli
łlJała ni.zkorz~źba, przedftawiai~ca snycerza
\\> senatorfkim ubiorze; si.edzfil.cego na krze.;
śle, który trzyma w praw~y r~ce' pQpiersi~
8:rna swego, w lewey:.vnn:erski'e nar.r.ędzie;
llaprźeci}V nieg9 fto~~~ kobieta zdaie si~
'Ypać iad~iło na, ka.nd.ela bt; h~pis - hiesie;
Duum
t~Łolias :Alr;ameneŚ,. . pec.
llossar w swoich ftnrotnnośdach Rz.fmikich;

et

vir

\v pornin~ o pos~gu ź.napis~~ Titius fe~źt;
&ie brn ę się zafianawiał nad rznięi:emi ka-;
łbiehiaiui zimionafoi Rzymik~c.h Ąi;tjftÓ~;
iako io Espoliana; Cajusa, Cnejusa i innycli
l'e pomniki tak rzadkie; lecz tak mało zna.;;
Cz{l.ce ; nie SlJ doftarczai'!cemi do udowo-=

dnienia fiylu wła~ciwegó _Rzymianom , ód
Creków i Etru1ków róinego; Oczywiście
ich Artyici

Vt dawnych

nie

utworzyli osobnego , leci
~zasaćh naśladowali Etrulków ; śl

'2.a*

I
'I

o
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w pożnieyszych . Greków. Tak dalece , H
poet:yc21n:t tylko ·r.tzechwałk~, lub fJbchleh· iąk ich wyobrazali Erufk~wie. . Podftawy

'

ftwo, zaniyka w sobil! ten Horacyusza i:łó
A.ngufra wyraz. Pingimuś atque Psal-limztS
et luct11dnur Acl;ivis doctius unctis (.1 ).
, Waza: z metalu figury Gylindro°"'-rey, niegdyś
· zachowana w gabinecie kollegiurii Sgo Igna•
cego' .• pewnym ie4 dowód em' "'.ze ~rty:iÓ
R-zyms.ćy- w czasach Htplitey , przywięzywaH
się do naślado~·nic ·-wa dzieł Etmfkich. Jmie
Artyfty znayduie się na pokrywie wyrytym ,
z tern oftrzeżeniem , ·iz to dzieło w Rzymie
sporz:-dzonem było·. , Styl Etru!ki nie tylko
w rysie .figur, ale i ich charakterze panuie.
Na tym wazie , około dwóch - palmowe)'
wysokości a półtora mi~ższości, s~ wyrytertii
różne Argonautów zdarzenia. Nakrywę, po'
lowaniem przyozdobiona, uwie11.czaia trz)'
ftoi~ce pół..: palmowe fig~ry, to ieft zU:arłey1
którey poświęconym był ten pomnik,
dwóch z ludzk.iemi nogami Faunów, tak.

.'

'
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IJ:roynoga, na którym ftoi ta waza, maić\
każda osobni} pofi:ać 1, iedna z nich przed:
ftąwia Herkules~ między r~koszę. a cnotfJ,
Sgurami nie p~c~żęńlk.iey,. iak zwykle u Gre-

lecz męzJdey. .
Zda~e ~i'.:, ~z poszanowanie ku Greckim
Uziełom, utworzyło mniemanie o ftyluRzym~
!kim.. Co tylko bowiem OSiJ.dzon<l niego...
llnym_r;:\k Greckich l,\1iftrzów, to przypisano.
ten fi:yl mniema„ - ·
~zymfkim; tak dalece,
lly ,- iefr raczey miernościa.• i słabościac GreCkiego , iak właś,ciwy~ iakim ftylem, bo
lt\u innego charakteru znaleź6 nie pod o.

ków,

iz

h"
. „a. ip rzyznac,

'
·~ porowny„
, iz
wszak'ze naI ezy,
\\>ai~c medale Rzymfkie. za czasów RzeczypoSpolitey z. medalami naymnieyszego Wielkiey
Gtecyi ~niafteczka, poczl}tkowyn~ płodem ,
~z~uki nazwać ie wypada. Te medale, któ·
te iako monetę uw:iiać . można, bitemi były
~tzez kraiowych Artyftów, w czasie kiedy
Sztuka, Grecka ieszqe f,ło Rzymian nie przel'liosła swoi ego siedtillrn. -Dziela nie wyma~ai~ce wielkiey w sztuce biegłości , iako to
Orny pogrzebowe., ni.e wydoft:arczai~ ani do

I

. '

•

i .
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okazania piękności rysunku, ani 'charakteru
ftylu, ho wreście te urny iedynie w widokll
zysk~ sporz1tdzon~, iakeśmy to iuż na.dmie'
nili, towarem były. ~ Pr~ecięz na takowych
fo pomnikach, chciano ufi:anowić mniemanJ
ftyl Rzymfki, który w rzeczy ieft czyfteitl
urqienien~. W Śzak sami Łacińscy pisarze w)"'
~naią., .że w czasach, w których ich Artyści
~ieli przed oczyma i naśladować mogli dzie'
Ja Greckie, dalekiemi od wyrownania iJJł
hyli. Pliniusz oddaie głośne tey· prawdzie

~wiadectwo; o.d niego howie~ wiemy,

.ze

Ż dwóch głów kolossalnych, wraz na wido~
w Kapitolium' wyfiawionych, iedna była ręki

(:haresa, ucznia Lisyppa, druga Decyuszll
Rzymik.iego snycerza; lecz że ta oftatnia nil
tym porównaniu do tego ftopnia traciła, 1,6
~ię I zaledwie wydawała przy miftrzoftwje
pierws~ey miernego ucznia praC'J.· ( 1 ) ._

(1)
. . c. I 8„ •.„
„ Plin, L, 34,

I

, R O Z D Z I A Ł XX.Hl.
r. .

Sztuka u ;Rzymian~

'

W pocz<J.tkach Rzymu i pod panowa~iem królów nie zaprz~tali się mieszkańcy
~iafta teg~ sztuki u~raw~, mianowicie sny~erftwa; bo op1·6cz ze uftawiczne woyny,
~ie dozwalały im. ćwiczenia się w sztukach
~okoiowych, prawa Numy (1) iak nas .o
leni uwiadomia Plutarch , zabraniały wyohraźać Bóftwa pod ludzk~ poftaci~. Tak
tlalece, j.e przez fto 'sześćd:~iesi~t lat „ po pał\o" aniu .króla tego , a podług Varrotta (2)„
przez fi:o sie<lmdziesi~t , nie widziano, ani
&tatuów, ani wyobraze1i Bogów w Rzymlkich
~wi1ttyniach; mówię w kościołach , bo tam
tylko nie wolno było umieszczać poc\o·
hnych pos~gów, iako 1cz~i publiczney przedll\iotów. Brak Artyft9w Rzymfkich' zaftępo~

„

..
(t) Plutarch. Nuąia. p. 1 18.
(iJ Apud S. Ąugust. Civit. Dei L, 4, c. 36.

,.
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_wali w tych pierwszych czasach Etruscy, l
~yli dla Rzymian tern czem się potem Gre-:
~y fiali. Zapewne ieden .z nich -wyrobił ft:a-:
~uę Romulusa , o którey wyzey w~pomnieli-:
~my. Nie wiemy czyli wilczyca bronzowa'
do dziś dnia w kapitolium dochowana, ieft
fa, o którey f>ionizyusz Halikamafki mówi ~
iak o dziele naywyzszey ftaroiytności ( x) ,
~llbo tez ta , któr~ podług Cycerona piorun
~1szkodził (2) czego ona znak nieiaki, na.
udzie nosić zdaie się; lecz w~emy pewnie~
~eto dzieło należy do Etrulkiego fiylu.
rarquiniusz dawny podług Pliniusza (3),
~ podłqg innych Tarquinitisz pyszny (4)
sprowadził Artyftę z kraiu W olsków, a we~
dle ~lutar~l1a Artyftó~ Etrulkich , by mit
pos~g Jowisza Olimpiilikiego, iako tez . wóz:
~zterokonny, z ziemi wypalili przeznaczony
~o uwieńczenia 'Szczytu zbudowanego od
- siebie kościoła. J11ni utrzymui<J., że ten po~
I

"'"'·

o

ł

~ (1) Ant~ Rom. L. x. p. 64.
( 2) Cie. de, divinat. li. 2.
{3) Plin. L. 35, c. 45.
(4~ ~~ut~ Public. p__. 188 •.

c,

20.

mnik
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był wypra~qwany vr

'7Vełach~

..

f4l
.. Kaj~

~ecylia, iona Tarquiniąsza dawnego, umie•

' Ściła swÓy wł.a.sny pos~g bro~zowy , , w ko- ,

Sangi (5); wszak za czasów
llzeczypospolitey, pod czas zamieszek wznieconych przez Grachów, pos~gi królów Rzym1
!kich .znaydowały się ieszcze przy Kapito-'
li:Mki_m wcho<lzie (6).
Proftota ohyczaiów, w pierwszych Rze ...
CZJP'?spolitey czasach, w kra.il.1 którego rze- •
tniesło woienne zasad~ i zywiołem było,
11ie p~dawała sztuce częftych sposobów okazania swoiey biegłości. Po wygnaniu królów, przymierzem, które Rzymianie zawarli
z Porsena, oftrzeżonem zoftało , że żelazo
\lzyw'an~~ iedynie będzie ~a sporz~dzanie
wieylkic~ sprzętów (7); co dowodzi, iak mało
\'vtedy w Rzymie: kw~tło snycerftwo, któremu
ten opis odeymował nieodbicie potrzebne· '
l1a~zędzia. Naywyzs~y z~szczyt który wtedy
mógł potkać Obywatela, hył że_ mu wyno-:.,
Ściele Boga

(5) Scalig. Conjet. in Var. p. 171.
{6) Appian. de Bella civ•. L. 1· fh:_ 168 •.
(7) Plin. L. 34. c. 39·

)
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, szono kolumn~ (8), a kiedy zaczęto wyna"'
p-adzaq z~slugi pos~gami, do trzech ftóp
pgranic~ono ich miarę (g), i w tey karley
poftaci sztuki zarnk~ięto~ Taką. znać była
~tatua Horacyusza Koklesa ( 1 o), w kościele
\ 1W ulkana, równie bronzowa Klelii ( 1 1)
co do czasów Senel\i dotrwała ( 12), i mno~a liczba innyc11, spprz1dzonych w pierwiaftkowych Rzymu wie~ach. Nayczęściey uży„
„ wano miedzi do publicznych pomnikc$w.
Ryt~ na takowych. słupach, n<;>we uftawy,
na przyklad tę~ Co w czwartym wieku,
dozwoliła ludowi qudować się na Awe11tyń
'1ciey górze ( 1 3)· Wkrótce potem podobne
tablice ogło~ił?'- nowe decemwirów prawa
(15)'.

(

.f

(f,) Plin. L. 34. c. I x.
(9) Plin. L. 1.
'(1 o) Plut. Poblic. p. I 92.
(1 _1) Pli11. 'L. 34. c. 13.
( 12) Consolat ad Mart„
(•3) Dion. Ilalic. Ant. Rom. L. 10. p. 688·
{J4) Ibid. p. 649.
'
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Mniemać należy~

ze wpierwszych fu:e<:iypospolitey czasach , pos2Jgi Bogów był1 '
\\' fiosunku z ko,Ściołami, dalekiemi w pro·„
ftocie swoiey od wszelkiey wspaniałości;·
Wiemy bowieJU, ze kościół Fortuny w ie„ '
dnym ukol1czono roku (,r 5); co nam daie_
lniarę tego' czem mógł bydź ten pomnik.
U. ludu niezamożnego w s~tuki ~ Artyftów • •

Wreście dał"ne opi~y i pozofrałe-.szcz~tki
tey pierwszey ftarozytności iawnie dowQdz<J,
iz w owych czasach Rzymianie wspaniałości
:nie znali, czyli iey znać nie chcieli. Mówię,
nie eh cie~, ho niektóre ie~ użyteczne dzieła nosz~ wiekuist'! prawdziwey wspaniałości,
a nawet potęgi ce.chę, takim ieft Cloakama:ir.ima czyli większ~ zwana; takim mianowicie upufi Albańfkiego Jeziora.
Dzieło ogromne, Egiptfkim podobne ;
lecz przechedzftce ie użytkiem, pomn~c na
czas, w którym wyfiawipne było; sprawdzać
~daie się,
te o nim Horacyusza slowa :-

Pfivp.tus illis c:ensus brevis erat, coąimung:

'

( 15) Ibid. P· 303. L . -8.

'

.

,

I
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magnum. Szczijtki podmurowań KapitoliJ\,
Ikich, tych zasięgai~ce czasów, z ogromny9h
, złożone · ciosów, i;łaie nam wyobrażenie Q
...
gruntowności id~ sposobu budowania~ co
~mać był Etruiltirn , a ktorego charakter surowy lecz powainy, odnowiła równie iak da"'
wnego snycerftwa, odrodzona u Tofkańczy
ków ·sztuka, czego tyle budowów w Pizie,
' Syenie , Florencyi, i sam pałac Pittych
iawnym s~ dowodem. Lecz zoft:awui~c miey„
scu swemu, przekraczaiiJce obręb ~ate
ryi, o którey wznowiemy obszernieysze nad
architektur~ czas6w owych uwagi -; a '\_'VracailJ.C do snycerftwa powiemy, że iakiemiż
kolwiek wtedy były Rzymfkie pos~gi > wychodziły one z warsztatów Artyftów Etrufkich. Pliniusz twierdzi, iz ówczasowy Apollon kolossalny, pózniey ":" Bibliotece Augufta umieszczony, był dziełem Etrufkiem ~
które, Spuryusz Carvilius zwycięzca SanmitÓ-w~
':" ~oku 461 ';VSZym ulać ~azał, z szyszaków i
~nney zbroi, na ~wyciężonych zdobytey.
0

xxtn.

~Mw.i~, ze ten pos~g był tak ogromnym; ze
go ż góry Aibańfkiey, dziś Monte-cavo, o
kilkanaśeie- mii Wlofkich od Rzymu odda..;
lóney, w~dzieć można był_o. Spuriusz Cassiusz ko11sul w ~oku clwóch setnym pieć
dziesi~t drugim; pierwsz~ ftatuę h:rorizowl!
Cererze ~lać kazał (2), a w roku ćzterech
śet siedemnastym W_fniesiono w Forum, pier\vsze posl}-gt konne~, konsulom Furynszowi
l<.amillowi i Moeniuszowi zwyci~zcorn Ła
cinnik.ów; lecz hiftorya nie uwiadomia nas,
t czego , one były. .fi Ówtiie ·iak Snycerzów,
używali Rzymianie Et;ufkich Mala~zy, sami'
\v iedney iak w drugiey nie' biegli sztuce.
~
'
Oni przyozdobili kościoł Cerery, którego
tnalo'wania iak nas Pliniusz uczy przy odbudowaniu tey świ~tyni, gdzie indziey pr.r.elliesionemi zoft:ały (3)„ Tenze twierdzi po .
Warronie, że wtedy Damosis i Gargańus
ieden Rzeźbiarz, drugi Malarz Grecki, pny•
ozd~bili go pracami swoielUi, po przeni~·

„

..

(2) Ibid. c. 19,

(3) Ibid; L. ~5· c. 4S·

(1 ~

Plin. L. 34. e. 19.
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eieniu pawnych Etrufkich, wjrrai :a.wet pJi„

nius~a

ieft ogólp.ieyszyin ,' oznacza on bo~
wiem 'i i ws:ayfiko w tej; budowie Etru~kiern
było.

'

'

~f.

.

•,

Późno zaczęto w Rzymie }V7:..110S1C !llar-

murowe ·pomniki, co dowodzi zn-an ·Tia.pis
Scypiona Brodątego ( r ), iednego z ludzi _nayznakomitszych czasów , swoich, a. barf!ziey
ieszc~e sławny grobowiec. Scy.pio~ów1 , ~dziś
w muzeum Watykanikim umieszc~onr: Oba
' ·. te -p~mniki s~ z naypospolitszego kamienia
Peperino zwanego. Az do roku 454go, to
ieft aż do 12?tey Olimpiady; statuy Obywatelów' miały dfogie włosy i długie brody (2);
bo w tym to dopiero rok'u, zjawili się podług ,Plutarcha Balbierze S:ycyliyscy w Rzr
mie (3)~ Liwiusż inówi (4), ze Markus Liwiusz konsul, co dla słuszney urazy oddalił
się od _Rzymu i gdy ~o niego z zapuszczon~

{J.) Li~ius L. 55, c. i o.
(2) Parro de re rust. L.

:Ji; c. I r.

orat. pro M. Coe c.
(5) Plut. Camż/l. p~ 254;
(4) L ir. L. 27. 'c. 37;

o I

J'
I

o

I
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'

p. 54

fjowr6cił brod~, dopiero i~ za prośb~ senatt!
ogoiił. Tenie hiftoryk uczy nas, że Scypiori .:.
Afrykańfki nbsił włosy długie; W czasie piet„ ,

wszey s_yvoiey z Massinis~ rozmowy ( 1). ··_ ,
Pod czas drugiey woyny Punickiey, ćwiczyć
się Rzymianie wmalarftwie zaczęli, a to nawet
Patrycyuszo.wie; h'istorya bowiem dochowała
bam pamięć~ że Q~intus Fabiusz, ten" co był .·
wysłanym po radę do Delfickiey wyroczni,
po nieszczęśliwey pod Kann~mi rozprawie,
od sztuki któ.r~ _ uprawiał, Pictor był przezwanym (2); ·przyddmek cd się potem do
róinych osob familii Fabiuszów, iak świad
cza ich medale; rozd~gał.. W lat kilka po
ws~omnioney hatalil i Tyberyusz Grnchus
odniosłszy zwydęztwo nad Kartagińczykami
i ich wodzeni Hannonem, kazał odmalować
w Rzym°'-iey świ~.tyni Wolności, wQylko
swoie obch(idzace
w Benewencie (3) rze„
c
czone zwycięfiwo. Sławny Pakuwiusz syno.,;
wiec Enniusza, był wraz Jloat~ i +v.Ialarzem.

~ Cići

(1) Liv. L. 28. c. ' 35,

(2) Liv. L. 22. c. 7·
(3) .(dsm• J.,, a.4· ~. J i . ,

..

;

6

'
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woyny Pun.ickiey; Rży;„
mianie natężyli \vszyftkie siły: swoie z sia- ł,oś~ię, którey się -nakoniec nic oprzeć nie

w ci:rnu. drugiey

zdołało. Mim~ zupełnego kilku ;-wQysk. znie-

sienia, i umnieyżenią. obywatelów., do 137
tysięcy (4), liczyli oni ną k?ncu tey: woyny 23;
Eegiy (_5). Rzy,ni w niey, ia.~t. Aten~ w Perikiey;
~mienił poft:ać. Rzymianie oheinawszy się
i sprzymierzywszy z Greką.mi, smakować
wjch sztukach .zaq:-ęfr .Pierwsze dzieła narodu tego. przeniosł do Ązymu Kiaudyusi
Marcellus, po wzięciu Syrakuzy, Uzył on
mieście tłu- '
poSfJ-gÓw i dzięł Sztuki W

tern:

"' pionych,ku ozdobieKapitolin!k.i.ch gmachów,
iak.o te.i kościoła, który na pamilJ-t~ę zwy"
t,

cięftw swoich , po;więcil

(6). \V; et. Kapua
od Rzymian zdobyta, podobnego doznała
losu, bo Quintus Fulwius Flaccus obnaźy„
wszy to miafto z,wielolicznych ozdób, wszyst-·
kie. do Rzymu odesłał (7).

i4) Id. L. 27. c. 36
,
(5) Id. L. 26. c. J,
r
(~) I~. L. 25. c. 40. Plut. ft'larc. p.'*564·
„
' (7~ J.iv.· 26. c. 34.
nmno
I' •

\
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Mimo :hiezmierney ilości. Bofldch pos1J.·
Rzymu i pomnaiano
tam nowemi ich liczbę; wiemy bowiem, i.z·
około tych czasów, Trybunowie uzyli piehiędzy pochodz<J.cych z strofo , na ulanie
Hatuów bro~zowych; któremi prnyozdohili
Świ~tyni:!J. Cerery (1); W biegu także siedm..:
llaftego roku drugiey woyny Punickiey,
Edylowie, wtymże cze'rpai~c źrzódle, wznie&li w Ka.pitoli urn trzy posę.gi ( 2), a .wkrótce
potem trzy inne, ku uGzczeniu Cerery, Bachusa i Libery (3)· Lucyusz Stertyniusz uzył
taHe całey zdobyczy Hi„zpanfkiey' na po.:
Uawienie dwóch bram tryumfalnych wśrod
tynku wołowym z,w anego, które złocifte~i
zbogacił pos~gami (4). L. Quintius zako11.c.,.,ywszy woyn~ z Filipem królem Macedoń..:
łkirri 1 przesłał do Rzymu wielk<J. ilość bron~ '
~owych, marmtirowych, i niefkończon<J. li::
czbę wazów wybornych; wszyftk.ie te do:
~ów przeniesionych do

(1) Liv. L; 27. c. 6,
(2) Id. L. go. c. 39·
(3) Id. L. 53. c. 25.
(4) Id. L; 53· c. :J.7·
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•
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fiatki wyfhi.wia~e byly na; wićlok ludu ' pocl
czas trzeehdniowego tryumfu ( 1 ). Po111lę<lzy
niemi znaydowało si· ę dziesięć Tarcz srebrnych, a iedna złota, o,erócz stu czter11aftu koron z tegoż kruszcu, daru tńiaft O-reckich. Wkrótkim 1\o tem czasie, to iefi: ro~
kiem pr~ed vl'Oyn~ ż Anty~chem wielkim;
l,~wieńczono szczyt kościoła Jowisza Kapitołinfkiego czworokonnici żfocon;;l i dwunaftu
takowemi.Z.. tarqami (2). Scypion Afryka11ski, przyi~wszy w tey woynie urz~d namiestnika brata, przed wyiazdem swoim do
Azyi , wyftawił bram~ tryumfaln~ , ~a
:Kapitolinfkiey górze, i przyozdobił ilJ. sie ...
dmiu statuami złoconemi i dwoma kóńmi:
a przed ni~ dwie ogromne czary marmurowe umieścił (3). Tenże w rol..11 564tym poftawił statuę Herkulesa w Świ7tyni i ego, i
d~a wozy . złocone parokonne na Kapitolifim (4), 1a Edil Fulwiusz Flakkus przyozdo-

„

,.

.

'>

.

...
'

( 1)
(2)
(3)
(4)

Liv. L. 54. c. 52.
Liv. L. 35. c. 41.
Id. L. 37. c. 3,
Id. L. 38. c. 3~~

ta·go dwoma złoconemi pos~gami.

hriona zwycięzcy Antyochusa · przy Termo•
pilach, pierwszy wzniosł oycu swe!Ilu pozłoconac statue.
Livius m6wi, ie to była
c
pierwsza ftatua tego rodzaiu, którlJ.
Wfo•
~żech widziano; lecz zda ie się, ze tó leg?
twierdzenie ~ci~a sie tvlko do posag6w
wleikich ludzi
Pod c~as oftatnięy ~oy•
ny Macedońlkiey ; posłowie mialia Cl~a~c~s;
ikadyli się publiclnie w Rzymie, że Pretor
Ca jus L~cretius; któremu się p..oddali, złu.o

we

«1).

pił bez ';Ył~tku 1~h · ;kościoły; , 1 ptze~ló~.~

do Antitim wszyftk1e ich pos~g1 i !karby
( 2 ),
Po zvucięstwie zaś nad PersP.ljsżem; :..-----
Paulus Emilius zwaliwsży w Delfach pod•
liawę , na którey ten h6I pos~g swóy
ttmieśd.6 zamyMał , własny na niey ~pofta•
;ił (3)· Kiedy Scypion Afrykańfki wygnał Kartagii1czyków z Hiszpanii; i kiedy iu~
ku sam~y zamierzał Afryce, Rzymianie po• ,'
słall do wy~ocżni. Delfickiey pós~gi bogów

4o. c.

( l) id. L.
34.
(2) Id. L. 43; c. 9;;
.(3) Liv. L. 45, ci !i.1_•

•

'
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15woich, 'wagi tysię.ca funtów srebra, i złot~
• korone dwóchset funrowę. , z nieprz.y.iacioł zdobyczy ( 1 ). Przecięż wśrod takowey
wspaniałości, noszono w processyach publicznych statuy drewniane; iak ~o w1„
clziano po wzięciu SyraJrnzy (2). Nieco pózniey' gdy piorun uderzył w Świ::tyni~ Ju„
nony, na Pafarp:'i.ikiey gqrze, dla odwróce„
nia złey wróźby , . na~azano processy~ publiczna, 1. tóra towatzyszyla dwom pos~gom
tey Bogini ,.; cyprysowego drzewa.
Zgoła az do setney czterdziefto siodmey
Oly.mpiady, i aż do odniP.sionego nad Antiochem przez L. ScJpiona zwycięftwa, pos~gi Bogów umieszczone w kościołach Rzym1kich, po większey części, z drzewa lub
z gliny były (3), i mało liczono w tym mieście W·spaniały~h budynków(<~). Lecz to zwyciiftwo pomnozywszy potęgę Rzym1k~, cał~
(

1

(i) Liv. lib. 28. c. 45.
(2) Id. L. 27. c. 37·
(3) Plin. L. 34. c. 1 i .
{4J Liv. L. 40. c. 5.

n o z Dz r A ł.

(1) Liv. L. 59. c. 6.
(2) Id. L. 57· c. 39·
.
(3) Id. L. 39· c. 9·- ·
(4) Cie. Orat. pro Corn. Balbo. ć. ~4„.

„ •. .
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Azyf!, aż do g6ryTaurus, i n~pęłniwszy Rz~m
niezmiern~ zdobyczę. , podniosło wspamałość tey ftolicy, podsyciło zbytek a yvnet
wprowadzito do niey miękkość Azyatyck~
(i). Pomiędzy bogactwami tryumfu Scypiona znaydowały się . wazy srebrne ,, wagi
tysi~ca czterech set funtów,. a złote, prze- '
szło tysi"J.ca,.<2). Około tychże czasów przy'""
swoili Rzymianie obyczay świ~t Greckich
Bachusowych , Bacchanalja zwanych (3),
a wprowadziwszy i innych ich Bog?w (4}.
dali im xięży teg~ · narodu. Ta nowość ponmozyła statuy tyc~ bóstw, b~di ~v Rzymie,
badź w Grecyi sporzl:J-dzane; obok których
nizkorzeź.by z ziemi paloney, zachowane
w dawnyćh kościołach, fiaiy się pośmiewi
flrn przedmiotem' iak nam to iedna z mów
Cenzora Katon'a wyiawia ('1)· Około tegoZ.
czasu· Quinctiui trymnfoi~cy .p<> z~ycię.-

(5) Liv. L.

..

X XIII.
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34. c. 4.
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stwach swoich ńad Filipem, królem Mac~~
pońlkim, doftiJ.pił pierwszy wRzymie zaszczytq
pós~gu z greckim napisem ( 1 ), który póżniey.
Ąuguft dla Cezara odnowił.
Ząledwie pqkóy z Antyochusem zawartym zoftał ·, Etolczykowie sprzymierzency
króla tego , proń przeciwko Macedo1iczykom podpieśli. , Rzymianie, podówczas oftatnich spraymierze1icy, wszedłszy w tę w~
nę, oblegli i zdobyli Ambracy1, po uporczywym odporze. Ta niegdyś ftolica Pirrusą
papełnion~ była pos~rnami z bronzu, z mar, pmru ~ obrazami i innemi sztuk.i dziełami,
~tóre iey wydarł zwyci.ęzca. . W szyft:ko to
że miaz takac chciwościa,
oochłonał,
Jlzym +
c
I
c
-fto zlqpio11e zaniosło do Senatu 1ka.Tgi, i~
pm ku czci pl!bliczney ani iednego nie zo'
{ławiono Bóftwa (2)~JM! fulvius z~yci~ca Etolczyków, przy~:>z9.obit swóy tryumf 280 statuami bronzo- '
we!11i, ~ 236ci~ marnurowemi (3). Sprowa~
(1) Rycq. de Capitol. e. 26. p. I 05,
( 2) 'Liv. L. 34. c. 4,
I •
(5) !d· L. 59. c, q'!

Roznz1AŁ

XXIIJ.

dził on Artyftów Greckich dla urz<:Jdzenła

igrzyfk, które dm•:ał h1dowi (4), gdzie piePWszy raz walczyli zapaftnicy Gr.eckią_1 o1'en to sam Fulvius będ~c Cen_hrzadkiem.
c
zorem wraz z M. Emiliu!izem wrbku 573ciem
zacz~ł ok zale zdobić gmachy p11l?liczne. '
{5)•. Pewnie marmur nie obfitował w Rzytnie, w cząsie w któryJU . nie był ies7cze spoloynyrn. Ligu~yi panem, grl.zie lezałd Luna, . ·
ha&za Karara, zk~d wtedy, iak dzisiay wydobywano pięk.ny marµmr biały. Wspiera,
to mniemąnie 1 prze11iesienię do Rzymu,
przez ,te$oz F11lwi11s_za 1 dachowek marmurowych , któremi był pokryty sławny kościół
Junony Lacynii, nie daleko Krotony leż~
niemi, od 6iebie zbu~
a to dla llokrvcia
,..,".
.., •
"'J '
<).owa.ney świ~tyni (6)
Licfoa niezliczona nayrzad;2ych i naypięknieyszych ft~tuów, ohrazów i ~vazów,
k.tóreroi poftęplli<J-C tym sposobem , Rzym.
i

czasem napeh1ionym zoftał,

(4) !bid, c, ~2.·
(5) Id, L. 40. c. 5i . 52,
c, 3. ·
(6)- Id. L, 42,
.

i
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. tzba Artyftów' których przywołał lub zabrał I
w niewol~, posunęła z czasem ~iłość sztuki, do naywyiszego •ftopnia. Wtedy widziano
ubiegai~cych 5lię o iey znaiomość Pa~ycy{i-:
~zów, i pilnie w niey dzieci swoie Ćwicz!J.
cych. Przykład Fabiusza Pictora, ftał się
prawie powszechnym. Za świadectwem Plu·tarcha, Paulus Emilius dał dzieciom swoim
za miftrzów, Malarzów i Snycerzów, by ich
~ sztukacp Ćwiczyli (r).
Taki ieft obraz sztuki w Rzymie za czasów Rzeczypospolitey. Co się zaś tycze iey
tey e1ioki aż do upadk;u woll1iftoryi'
ności, zachowuiemy to do dnlszey o niey
mowy, bo w tey Epoce ieft ona całkiem
pomieszan~ z hiftory~ sztuki Greckiey , do
którey wracai~c, przemilczeć nie możemy,
ze winniśmy Rzymianom wdzięczność, za
dochowanie iey pomnikó;w. Mało co na:m
ich złupiona przywraca Grecya, i tych ieszcze zazdrości nam gruba niewiadomość i
fanatyzm dzisieyszych mieszka1iców tey pię ·

XXIll•

.

k~ey , krainy. Jako Ateny podług zdania CyCero!1a udarowały wszyftkię inr;ie kraie ~zo
l'ami prawcłziwey, wymowy, .tak Rzym dzisieyszy, ';wydobywaiiJ-C z gruzów ~awllego
drogie szt;1~i Greckiey ?ahytki, obdarzył
'nie~i wszyftkie prawie Europey1kie narody1
im do .naśladowania tę J;Jięporópodaiac
•
c
\'\rna~e iey wzory.
I -·

„

I

'
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llczy :pas, - że iqszcze ~a czasów i ego wi„

ROZDZ I AL XXIV.

rlzieć mozn~ było drewnianę po~~gi, ręki
'

'

O rewolucyach. Sztuki.

tego ftarożytnego mistrza~ dod11iitc, że :niimQ
grubości prar.y swoiey , ~ifl-ły one poftaq
Szruką µwpżana względnie of(olicznofcf.
ą~anown ~ , i coś w sobie - l3o.1Ę~ego ( 1 )'. Pod
ęzasowych,
tenze czas zył Smilis syn Eu.klidesa (2) z wyspy
~giny; dwie o~ wypracovyał statuy Junony i
dla miaft Ąrgów i Sainos. Eudocµ& i~k tyvierLos każdego kraiu l mieyscowe ok~li"' I Qz~, był uczniem Dedalowym, · i miał mq
czności, wpływaifJ zawsze ia~ naymocmey towarzyszyć do Krety ('.5), gdzie i"'• ·1-q zbuna sztuki n~śladownicze, Bo ieśli wzrofi i U"' dawanie' sławnego przypisywano lab1ry_ntu,
padek nauk, których przeclmiotem ieft 'm~„ · (a) W naftępnych czasach' .z dm<-' si ~, że
drość, zawisły od czasu i zdarze1i, ty1ń bar"' kwitnęli Artyści Rodyy&cy. S iycerze ro<lem
dziey szwki, których byt ieft połęczony z ~0" ~ tey wyspy' co przyozdobili pos~gami róine
myślności~ kraiu, a których częfto zbytek l:o.iafta Grecyi, "wszyscy ~elcl n;tów imie
i prózność bywai~ podniet~. Los więc i•-l• tlosili (4), po~hodz~ce od dawnego ich oykiego sztuka doznała u Greków, ftosownie Czyzny nazwiil<.a. AJ e lepiey zapewpidna, fiado okoliczności kraiowych, będzie dalszym tozytnych Artyftów epoka zaczyna się od G~
pracy _naszey przedmiotem, i przedftawi- łyadasaSnycerzaLacede~ońfkiego,któregopo„
my iey hifrory~ w nayściś!eyszem znaczeniu. ~~gi bromwwe ' długo dochowała,Sparta(5). Ar"!
'
'
Sztuka uprawiana w wiekach nayda- , ..._

wnieyszych Grecyi, pierwsz~ swoię epokę (q P.aus. L. 2. p. 121 .
\
od De.dala lićzy; przebieżmy imiona Arty- (2 ) Id. L. 7· P· 531.
62.
P·
1.
L.
Paus.
(3)
fil
·
·
·
·
'
litow , co się w tym p1erw1a t i.Owym peryo· (/. ) D. d 8 . . L
oz
zo • ze. • 5. P· u2 6 •
'i
•
. .
• •
gzie, a.Z do Fldiasza wsławih. Pauzamas'A (5) Paru. L. 3.p_. 2 50.:.1.51,
_,
'

I

·,

,-

/

.

I

\
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tyfta ten żył przed woyn~ Messen'fk~, k to'rlł.
· Cp'7.yli
· dzie~
· ' or·unpia
wybuchnęła w dziew1ef.tey
w lat dwanaście po załozeniu Rzymu; sp~'
. d ami. , zJ.awlł
. 01·impia
sóh zas, rach owania
się w czteryfca siedm lat, po woynie Tro•
fańfkiey (I).
Około osmnaft:ey Olimpiady, słynę.ł Bu·
·larchus zawołany malarz. Wiemy od Plinill'
sza, 'l.e ieden z iego ~brazów, przedftawia·
i~cy bitwę , był na wagę złota kupionyJll
( 2). Zdaie się, ze Aryftocles z Cydonii w Kre"
-cie, w tymże k witn<tł czasie. VV Olimpie
znaydował się obraz ręki mistrza tego, Her·
' :kulesa walcz~cego konno z Amazonk<J. . An·
tiop~: Naftę pnie słyn~cy Artyści byli: Ma:
las z wyspy Chi o , syn iego Micciades, 1
wnµk Anthermus (3). Ten miał dwóch synów, z których ieden nazywał się Bupalusr
drugi nosił oycow1kie imie; liczyli oni mi!r
<lzy przodkami Artyftów od pierwszey Olin1·

l>iady. ;Bupalus by~ wraz Snycerzem i Architektem, i on pierwszy wyobraził allegory.Bogini~

Fortuny. Pod ów czas takze
'Wsławili się Dipoenes i Scyllis. Mieli oni
Za uczniów Learka .z Regium w vvielk.ićy
Grecyi, Doryklidasa i Dontasa, obu Lace.:;.
demonczyków (1), .T ekteusza i Angieliona,
Co :wraz wypracowali ft:atuę Apollina w Delos ( 2), może tę, którey się ieszcze szczlJ.tki
\v przedoftat,n im wieku . ~naydowały vY tey
wyspie, z podftaw~ sławnym okryt~ napisem.
leśli . się przychylimy do zdania tych co
t•„1"erdza ii czara złota, ręki Batyklesa zMa•
~nezvi (3), poświęcona przez siedmiu Mędr
ców .Delfickiemu Apollinowi , w·tedy wypra.-cowan~ była , wypadłob,y , 'Że ten Artyfta, '
co przy.ozdobił nizkorzeźbami tron kolossal- "
llego pos~gu Apollina' Amikleyskiego (4),
( b) kwitn~ł za <:zasów Solon.a, to iefr oko-.

Cznie

Yf

C )

,

\

Paus.L. 2.p. 2$1:
•'
(2) Id. L. 2. P· 187.
(3) Cvnf. Freret Recherck~~ $Ur Cequitat du Anet
P· 296.
(4) Paus. L. 3, p_. 255·

(1)

(1) Euseb. prrep. Evang. L.
-(2) Plin. L. 35. c. 34..
(3) Ibid, L: 36. c. 5.

,
'I

10.

P·

291.
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Olimpiady, ~ pod
tzas kiedy teri Ateilfki prawod;iwca spra'
wował utz~d Archonta w oycżyznie swoieJ
(5)· Moina tenze sam wiek naznaczyć Ari'
. ftomecłortow1 ż Argos (6), Pythodotowi z Ko·
J·yntq (7), i Damophonowi z Messeny (8)·
Ten oftatni Artyfia wypracował z Cłrzew~
w Egirze Acheyski'ey Junonę Lucynę, której
tęce i nogi bY,"ły z tnatrhrtfu (9); iako tei
drewnjane pos~gi Merkrtrytisza i Wenery,
~la Megapolitańczyków w Arkadyi (10). La'
phaes z Phliasii Snycerz Apolllna w dawny1J\
ftylu, zachowanego długo w Egirze; zył po'
dług wszelkiego podobieńftwa; około tzasll
tego ć 1 ').
· Wkrótce potem głośnym fi~ło łlię i91ie
Damea5a, którJgo ręki pos~g, wy obrażai1.}c1

łó czterdzieftey sioamey

I

'

.

(5)
(5)
(7)
(8)
fo)

„

Scalźg. Amimad. in Euseb. Ciiron. p. 87•

-

Paus. L. IO:P· Sof•
Id. L. 9· p. '778.
Id. L. 7· P· 582.Ibid.
,(10) Ibid. L. '8. p. GG~.
(11) Id, L. 7. p, ·Sg~.

,

'

~ilonaKrotoruątę ~widzieć ~ofoa było w Eils
(r ); dawnieysży1n bydź on nie m6gł, nad.
Sześćdziesi~.ti Olimpiadę , ho po iliey. do·Nero zaczęto w Elidzie · Atletów pos~gam~,
Zaszczycać (2). Miał on za współczesnych
SyadraBa i Chartasa tacedemo.riczyków; za„
wołanych w sztuce swoiey; ci' byli Miftrzarri:i
l?.uchirusa z Koryntu, nauczyeiela Klearka
ZRegiuni w wielkjey Grecy;,. Ar~yfty, w t~i:6 ...
tego szkole sławny Pitagoras; współ - oby\\'atel iego 1 Ćwiczył się w sztuce SnycerJkiey
(3). Po tym zjawili się Stomins 1 Somis,kt6~zy kwitnęli przed bitw~ Marato11Il(1 (4)
lako tęz Kallon z wyspy Eglny, uczeń Tektellsza (5). :Musiał podeążiego doyść KaJJon
'Wieku, i przezyĆ Fidyasza , poniewaz ieg()
był ręki i eden ż trzech: troynog6w bronzo-"
lYych, które Lacedemo1iczykowie po od•
Ateńczykach przez Lizandn
lti.esionym.

na

......

Paus. L. 6. p. 4.sS.
Id. L. 6. P· 497·
Paus. L. 6. p. 4"6t.
Ibid. P· 488·
(S) Id. L. 5. p_. ~43.

(r)
(2)
(3)
(4)

.,

.

\
'

I

zwy~ięstwie, nad brzegami Eg!s, czyli kozie!
o

rzeki, posłali w podarze Apollinowi Am1·
.kleyskiemu (6). To zwycię,ztwo sięga cl.zie•
wiećdziesjatey trzeciey Olimpiady(7). Mało co
pr~ed Kallonem z Eginy, wsławił się innJ
Kallon' z Elis, trzydzieftu pos:;i.gami bronzo•
wemi tylu·~ Sycyliyskich Messeńczyk6-w,
z ich n~uczycielem i surmarzem grai<Jcyat
na piszczałce, co w przeprawie między Mes;
syn~ a Regium ~atonęli. Podług Pa1n~ nia;
s~aKallon był współczesnymKanachusa (S)1
który iak twierdzi Pliniµsz ; słyn~ł około
dziewięćdziesi<J-tey pi~tey Olimpi:.td) ; co ieil
do wiary p~dobnym, ho był uczn'.em Pok
kleta. Jnni współ cze$ni ofratniego z Kallo·
nów hYli Menechtnus i Soidas ' z Naupaktll
( ). T~n · wyrobił Dyanę z złota i słoniowe~
. , B . t
,
9
kości , w Kalidońfkiey swi~tyru tey og1n
za c~as?
umieszczon~, ~tóra przemes1on~
. .

I

''"'

Jl oznziAŁ

X:XIV;

zofiała . .{r}:.
.Aucrufta
. .
..'do P~trei w Arkadyi
. o
W tymże cżasie kwitli He~ias z Aten 1
.Agieladas ·z Argos Miftr:z;. Poliklet~, który
wyobraził CleoLien,es3: odnosz<J.cego wozowe
~wycięz~w·o. igrzysk Olimpickich_, w szeŚĆ.L
Qziesi<Jtey szófiey Olimpia.dzie. Tam~ . nie_iaki · Ascarus wypracował Jowisza uwień
czonego kwiec~ftę. koron~ ( 2.):
Przed wypraw~ Xerx..esa pr~eci~ Gre~ ·
kom, za: naybiegleyszych liczono Snycerz~w;
~im.ona 1 Ana~agorasa, obu i Eginy: , Rę..:
oftatniego była . ftatua .Jowisza ; którl!
Crecy umieścili w Elis r.o .Pl~tey1kiem Żwy~
cieftwie (S): . Onatas syn .M ykona tak~z
~~ińczyk ,_. wsła~ił się r~Żmai,temi dziełę~.i;
lniandwicie pos~gami ośmiu wodzów;, los.u i~cych ~tóren ż nich _walczyc .hę~zi~ z ~e.
~.1działy
co się w Elidzie
~tore'm ,· posagi
, • .._
,
.
<
(~). Dionisiuś i Gl'aucus z Argos (5)1 z,yli

'

li

,

............:...---

I

,

(6)
(7)
(8)
(9)

Pa1is. L. 3r p. 2~S;

Diod. Sic. L. 1·3. p. :124;
Paus. L. 7· p. 570.
Paus L. 7• p. 570.

.t '

L. 7. P· 569 .
(2) JJ; i. 5; p: 439;
(o) Id. P· 437· ·

(!) Paus.

(4) Ibid. P·

• I

\

445; .

fo) Ibid. P· ,446:

·Tom II. ,
'

';

.

' '

'
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I

l

I
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:Po zeyiciu siedmiu pokole~, uwaia.:
no Aryftoklesa (I). brata Kanachusa . za
krates Sl1ycetz.e Cybf'li (2), którae Pihdar
'
J
•
naczelnika szkoły ; co długo w Sycyonie
przyozdobił ko~cioł swóy w Tebach, Peo'"
trwała. PauŻapiasz mowi~c o Demokrycie
niusz ź Mennady w Tracy!, którego ręki
innym miafta tego snycerzu' wywodzi a~
znaydował się w Olimpie posw zwydeftwa
pi~tego flopnia; pochodzenie iniftr~ów
(3); Glaukus z Eginy. co tainże wyobrazi} kró· '
iego (2). Polemori . ~pisał obrazy 1 Portyk
la. Syrakezańikiego Gelona na wozie ( ~),
Sycyony; przyoidobiO'ny wielk~ iiczb~ dzieł
nakoniec Eladas z Argos Miftrz Fidia.'.za (5);
8żtuki (3): Eupompus miftrz Pamphila,, , k'to.: .
ci byli nayznakomitsi Arj:yŚci, co wsJa,yili
rego .Apelles był uczniem\; dokaza,ł wzię·
p~erwszy peryod sztuki Greckiey. Założyli
iości,~ swoi~; · ze _si.kółjr p~ł~czone Grecyi;
oni różne szkoły' lec'"l t,rnyzawoła1\sze,
i przez nieiaki . Ćzas. pod imieniem ,Hellaiakoto ~ii'ifka, l<.óryntfka, i Svcy01i1ka; któ""
dyckich żnane, źnowt'.i się podźielily; iak dare kólebkah1i szt 1ki nazwać moina, do dalece, ie oprqcz szkóły J onfkiey; ~tóra Grecko
w~ieyszych nalez~ wieków (6), il pamięć
.(zyaiyck.~ . była; . ~wie· ~ iyffi .kwitły kf·~iu ;
foh zalożycielów ginie 'w swym czasie„ .
ieff; At~:fcka i. Syc'yońska (4); fańiphH;
Oftatnia szkoła Sycyo1ifka ,, mó:le ufi:a'no~
Pofiklet; Lizypp 1 Ap'elles, naywyisiy blalk
wion~ była 0d dwóch sł~w1)y ch SnycerM~
nadali tey oftatniey; zdaie się' .tiayyet' ~e· ii
Dipo~na ' i Scyllisa , co w tem mieście o·
czasów Ptoldmeusza Philadelphd k.Mia: Egip'i; .
-,
·-- . - ·-

około ?Gtey Olimpiady (1). Arifcomed ~ Śó"

'

l

aieciii.

0

;

ao

..

1

ł

ł

·io

- -~-

( r) Benthley. L. c. p. 1 5tt
(2) Pau,s. L. 6. p. 7 53.
(3) Id. L. 5. P· 446.
(4) Paus. L. 6. p. 474.
!5 ) Schol. Arżstoplzan, Ran. v.

'

504'.

.
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I tł ,

~

(x) Paus. L. 6. p: 489:
(.2) Id; L 6. p; 457·
(3)1 .Uthe. Deip: L. 1 3:
{4)' Pliń:. L : 35; c.- s6:

.,.

\

,

'

6) Plin.L._3;,.c.40, Conj.'l. 56.c.4.
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sl~iego, 1niafto Sycyona posiadało haysła...

.fk~ malowania sztukę. Za czasów Pliniµsza,

wniey.Sz<J. s~kołę Malarfk~. ·Przyrtaymniey
w opisie wspaniałey procetisyi; ' któr~ ten

ieszcze widzieć można bylo w Lanuwium,
/1.talantę i Helenę, nagie j,. p~ęknego .rysu .fi- .
gury, ręki iego (1 ).
Gdyby s~dzić mo7na o ftaro~ytnoścł
4;z)rnły Egińikiey po imieniu sławpego Smili~
Artyfty · rodem z tey wyspy, zasi~gnęłaby
Ped,afowego wieku. W szakłe rn.ecz~ .ieft nie~
w~tpliw~, i.z ,od naydawnieyszych czas6.w
iztuka w Qiey zaszczepiQn~ była, czego dowodziła wielka liczba pos~gów rozrzuconych
po Grecyi w ftylu tey s~koly. ,' Mieszkańcy
f,giny, rodu :Ooryyfkiego, wsławili sie han"
dlem i zeglug1 ;. sprzyiały one sztukom (2)J
~ wielki jednały odbyt 1ich płodon,1, miano:

xi~~e sprawił,

niemasz l\zmian~i, iak tylko o obrazafh Mifirzów Syc) ońsl, ich ( 1)
Od nayodlegleyszey ftaro ;J tności 1 Ko•
rynt .dla dog?dnego poJozenia swego, był
iednhn z naypotęznieyszych mi aft Grecyi, i
dlate.g o mu dawni Poeci imie zamoznego
' nadali (~). Powszechnem ieil: mniemaniem,.
·ze Ardyceusz. z Koryntu i Tel~fan źSycyony
pierwszymi byli, co nie przelłaię.c na obwo- .

, dzie figur, za?zęli oznaczać niektóre rysy ,
, wewn~trz tego obwodu (3). Strabon wspo.:
mina obrazy nieiakiego Kleantha, z kilku·
.figur żłoione do iego dochowane czasów
(4)· Ten Anyfi:a przy był do V\' łoch z Tarquin.iuszem dawnyrn, przed czterdziestae Olimpiadę, i pierwszy · pokazał Rzymowi Gre...

(1) Ath. Deip. L. 5. p. 196.
{2) Tucydid. L. I. p. 6.'
(3) Plin. I,. 35. c. 5.
(4) Lib. s. p. 529.
r

I

wicie wazom z ziemi paloney, które znać
inalowanemi były. P.auzaniasz "Vychwala
handel morfki tey wyspy, zaprowadzony od:
:naydawnieyszych czasów (3). Od tegoż (!~)
wiemy' ze siły moi;fk,ie Eginett)W przech~d.ziły

( 1). Plin. L. 35.· c. 6.
(2), Paus. L. 10. P· 798'•.
(3) Id. L. s. p. 608. -,
(4}
Id. L, :1.. p.
17- ~ •.
.
'
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'
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I

I

I

I
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Przed woyn~ z Persami ni~
. ~ia~y okręty tych dwóch .ludó~ iak '~q
p1ęcdz1esi<J~ ;vios.eł .(1)~ pług~ , ich ~~wiść~
· ~mie~iła , się nako~1ec w otwarta woyne,
~.tórey k~niec dop.i ero ~a;Ście zal~żyloXe~~
~esa (2). Egina nie tnało przyłozyla sie .do
~wycię~wa · odniesione.g o · . p~zez Te~ifte' z ~iegą
1 · 'k
· ~a1~
· ~1ie
klesa
orzysć
. ,• p. ersam1,
, .· . nad
~teii.ilde. ,

l

pd~wsła,/: ~, Eginie bowie~ ~łożono i prze-:
dan~ bogat~ nieprzy~aciel~ zdobycz, co ia~
~waza ~ero.dot

niezmiernie

p~muolyło

w tym
do ~Śmqziesi1tte; 0-

ho~actwa (3). Utrzymywała się

~w~tilCJCJffi fianię'

az

iey

ona

~mey Olimpiady' w którey zwycieżona od

~~e~c~yków,

ł

~a

srodze

to

ukara~~ zoft:ała,

te się ~~~yciłB; ~acedemończyków ~rony.
"V\'Y~~a~1 ~ si~.dlis~ S'\yoic~ dawni iey mieh Ateny własn~
,
k. t?ryc
szkancy
• ie~s,?u
. · ~ na. m·
··
?sadz1ł,r koloni~' iµusieli przenieść sie do

~h!rei ~ scł~r.Onienia, l}tore im dali La~ede„

-

J

(i) 1hucyd.L. 1.p. 6.
(2) Pa'us. ·L. 1. P· 7 ~.
(~) !fe~.o'do~~ L. 9•' c~ 9 7~

'
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•

•

•

•
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J:nopczykowie 'na granicach kr4\efiwa Argiwów, u~). Wprawdzie gdy flotta Ateńika
l.V RP!csponcie Qa głow!t porazoń~- · zoftała,
"\v1~óc' li Egi1'1czyko'Yie do d~wqey oyczr~1"1.y,
·ecz nigdy ~ie ~<iołali podnieścS iey do t~-

'

~o 11opi1ia potęgi ~ ~ kióreso spadła.

P o nifÓ1\z1esi~tey Olimpia.d~ie nę.fi~pił Lian
olrop11y dla Grecyi; l.Jiarzmiop.a pd. Tyraµów, pasow~ł~ się ~ uci{kiem przez lat sieQBmrlz~esi~t. Polilu~te~" oplmował $.ąmos, a

:Pizyftrntes Ateny. C,vpsąlns · Tyran Koryntu,
~puścił ~~k· gQy.hy d~iedziczne~ „prawem
'\Vh1dzę swoię synowi feryandrowi, . i ·~m°"' .
cnił się przez zwi<J.zki i, rn,ałże1'i.frwa ~inne
~j niep~zyi~~iołmi sw.obo,dy public~uey,
~ panami A1nhracyi; Epidauru i Mityleny.
Melanchrus. i Pittscus , pa°:owali w Wyspie
~eshos; cała Euhoea hoJdowała 'ryrnon.da~owi. Ligdamis wsparty przez fizystratą
\liarzmił wyspę N'axos ·' a Pa~rokle$ miaftQ

' ,
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tVtedy inałemi kraiami, l!.adnym :nie poł~-:
czone zwi~z.kiem, aż do epoki, w którey Persowie zacz~wszy , ci~żyć nad Grekami Joń„
fkiemi, zburzyli Milet; a mie.szkańców mia•
fta tęgo zabrał~ w i;iiewol~. Smutny los braci żywo . dotknał Greków mianowicie zaś
· Ateńczyków; żałość ich tak głębokę. i t1wałą. była, iż długo potem kiedy Phrynik
dał swoię Tragiedy~ zdohyci<l; ~iletu , lud
cały zalał się łzami. Lecz wtedy nie prze".'
ftai:,:tc na łzach niepłodąycli, Ateńczyko
ie
a poł~czywszy
wie zgromadzili siły- swoie,,
.
I
- z 'sił arni ,Eretreyczyków, w wyspie Eu~eyi,
pośp~eszyli na pomoc Azyatyckim Grekóm,
·wnet ośmieleni powodzeniem, uknowa,li śmia.:
ły za~ysł, nayścia wielkiego króla, w Środku
stanów iego. JakQŻ w sześćdziesi~tey dziewi<t-1ey Olimpiadzie, otworzyw.szy. sobie drog\?.
aż do Sardów-, spalili to miaft:o, którego
za prawdę wielka tzęść domów z trzciny zhudowan~ , a druga nak.ry.ta ni~ była (4).

nie przez gwałt ani
zbroy·n~ rękę. ' większa ' czę~ć tych ludzi
ambhnych, opa~owała naywyżs~<t wlądzę:
~oszli oni · do, ni.ey moc~ wymqwy· ( 1), a
~gruntowąli władzę swo~ pdwolnością, dla
~przyiai<Jcego im na wzaiem ludu (2). D.o
tego imfo . ~yrana nie miało iak dziś srw
giego, :waczenia; bywało one na)Vet nie-kiedy z~szczytem; i · tak Aryft:ode~u6 Tyran
. Megap0Eta1~fki w'Arkadyi, otrzymał n~z\\i
sko Chrystos(3), czyli dobrego człowieka.
W_ybiła na koniec godzina Tyrannów;
powftali zewsziJd przeciwka nim Grecy'· a
Ateny, szlache~ńy w tem przykład inn'yIIl
~iafto1!1 dały. Po zniszczeniu -więc panowania Tyranów w Grecyi, po wygnaniu i
śmienc~ synów Pizyftrata, w czasie w ktÓ'
rym Brutus oswobodził Rzym z jarzma Tark wi~iuszów, iakhy nowym .o iywiona duchem, zaczęta -yvolna Grecya głowę podnosić. Sławne iey z czasem Rzeplite, były
~pidaurum.

~rzecięz

C

I

Arist. Pol. L. 5. c. 10. p. 152.
(i) Dyon. Hal. Ant. Rom, p. 3 72:
(3) Paus. L. 8. ·p. 656.

)

, (4) Herodot, L. 5• P· 2a6.
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Zaledwie Jat dwadzie~cia upłynęło łlli ~~
~zy ~ńiszczeµięrq '.fyran~i

'Wepl ~ad?i)'\'~aię.cem
Ateńc~ykowie

Pi?ystratów i

?Wycięstwem .,

w Mąrąto1\skich polach

p~

którą
od~

~eśli ' ąieąy Ąteny wn~iosły się pad
wszvftkie
inne Ó-recyi miafia' 'i wzorem
„ \
.
"'°szyfikich fiąły si~. Pierwsze wycywiHzowa~e' p~e~"ysze tak:ie µro~ zł ozylo ( }~ któr<J
~a~ni Grecy wczasie pbko!u iak vy czasie
"7oyny :posili'. Mozne · ł po~ażane Ateny
fiały się sieCllis'k~~nn sztuk ł nauk , miafto to,
podług feryklesa i;vyrazu: M.istrzyni~ Gre~yi
było (~). Mówjpµo · wtedy~ Żę k~e~y wszy„
. ftko powszecpr1:em Grecy m~eli 1 droga .do,
nieśmiertelności iednym tylko Ateńczykom.
znan~ była (3).' S.ztuka Lekarska kwitła \V
Krotonie i Cyrenie, ~uzyka vy ArgOs (4),
lecz wszyftkie poł~c~one sztuk~ i umi.ejętno-,
.ści za~ieszk~ły w Atenach. Tak ś)vjetny
·~*~sl~ miaftu ~emu przyznai~c, nie wył~czim\

„

'

'

(1) Thucyd. L. 1. p. 12.
(lł) Id. L„2. p. 61.
(3) Athen. Deipn. L. 6. p. i50.
(4) Hero~. L. 3. 'p. 1 35.
' 1,

ed niego' choć w częfoi ~party' gd~i~

;~~uJ~a npra~ian~

byta: a !O dqbrze pl'ze4
fzasami o których mqwirri.y~ łJ~rqąQt u~zy
:pas, że Lac~demo11czy~o1"'ie 1vy~łaF dp

H:: ·

~yi po złpto, na pr~yqzdppieJ:ł~e n~~ ~tatu.r ,

Apollina (!)'.. Pomiiatił pos?gi d.re"vniąne,

s~aro~ytnego ftylu ~ rozr~uconf:' po ,vszyftki~
prawie świ~tn~iach ~iafta t~go, i~ko tez
Minenyę bro~zQW2J, ~~órc: :P?~a~i?~~ poczytuie za naydaw.~ieyszy pos~g ?'. krus?'cu
~ego (2). Gotia<las wyż~y wspo:i;nnic:my' CQ

sł yn~ł przed ~o ynfl Messe~~~~ ~ył ~ Lacedemony rodem; architekt, .s;nycerz i poeta
Żawołany, wyrobi~ pn d~ _sławnęgo kościoła
Minerwy w Sparcie , ~a tnę iey hronzow~,
którey pod~awę 'pracami H Prku1 esa i inne-

mi baiecznemi · przy o z:Ll obił wyobrnż ,.. niami.
Nieinniey mu zaszczytt1, 1inko Poe cie przy-:
. niosł Hymn . do teyze Miuer,vy w Dorycki~
~ytmi~ (3). Mia~o Amikle;;i · &~t&ie .lzkie Sparty~
posiadało tróy~ogi bronzow~ r.ę 1 1 tegoz Artjfty, któremi go ohdariyli pa.cedemo1iczy( 1) Id. L. 1. c. 69
(2) Paus. L. 3, P· 251.
(O) Id, L . 3. P· !l5o •.
' \

I
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k.owie w biegu czternafiey Olimpiady (•)~ I
Od tey epoki ~sr;yftkie siły Grećyi iak:N~ iednym T. tych iroynogów wzno,sił s.ię by nowym ozywione tuchetn , r<Jzwiiać· się'
pos:rn Wenery, na drugim Diany (2). Prz,y' a znakomite talenta narodu tego buyniey iak
pomnieć w tern mieyscu należy . De>rykli· nigdy k~itn~ć zaczęły. Razem· si~ oka.za'l i,
dasa i Dontasa, iako tez Syadrasa ~ Char• ludzie niepospolici i ogromhe geniu~ze,
tasa „ sta,rożytµych snyćerzów La<;:edęn;o~ których moc ta· rewoł.µcya do naywyz.szego
fkich" o któryc~ wyzey mowił.em.
llatęzyła ftopn.ia. Herodot porzu~ai~c Kar.r~l
Lecz ~wróćmy do Aten. a. raczey przy- \V · siedmdziesi~tey si6dmey Olimpiadzie ,
, ' ft~pmy do. -wiek~ ~aypamiętnieyszego. ·dla przybył do .E l(dy, i czytał hi{tory<J. ·swoię,
G recyi. Temi.(łokles i Pauzaniasz w lat• dzie~ zgromadzonym na tych sławi1ych igrzylkacli
.)
~ tak po- O-rekom. Uwafać 'należy, ze. nłałO co przed
p' o Maratońlkiem zwyciestwie
sieć
c
I
,
niżylt Salarnir'ilkiemi i Platey1kiemi dum.ę
llhn lilozof Pherecydes' zacz~ł pi~ać prOZ'!>
Persów' ze Barbarzyńcy hi;>iaźni~ i I :r;ozpa- którey wdżięki Herodot do tak wysokiego
się bezpiecznymi
CZ:;l- l;Il,iota.ni ,_ zaledwie
posun~ł ftopni'a• W tyr;nże samym , czasie
w środku Pa.1iftwa swego mniemali. Grecy Eschiles dał widzieć pierwsi~ foremn~ Tr.a.:
~a~, by ich ~i gdy nie spuszczać z oka ~ zG>giedy~, szlachetnym fty1em ' pisa'nę, i pier..:
ftawić potom.noś,ci 'yiecz.ny pomnik ich
wsz~ odniosł nagrodę w 77mey Olimpiadzie~
~arbazyńft;wa, nie odhudowali świ<J.tyń przę~.
bo tego czasu sztuki Dramatyczne, które
' nich zh.urzony~h (3), co o pomftę d9 przy.-.
swóy poczl!tek winny sżeśćdziesi~t pierwszey
~złych wołały pokolęń (4).
Olimpiadzie, nie były czem innem iak tylko
chorami śpiewai~cych i fa11cui~cyi:h osób;
·Ku te~ takze por;e, z~częto śpiPwać wiersze
(1) Pau~. L.3. p. 513•.
l-Iomera Rapsodami zwane, a Cynaethus Sy.(~) lbid. P· 255.
rakuzanczyk za pierwszego· uchodzi Il~pso~
(3) Id. L. I,. P· 5.-L. 10. P· 887.
J 2. c~rc. init·. ·
L.
Sic,
(4) Tltucyd. L. 1 ;p. ?,7. Diod.
dę, w biegu sześćd:ciesi~t dziewi~tey Olim~~
.
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piady (1). V\7 tedy także Epicharm Poeta i
Filozof dal pierwsze komedyi wid_owiJko;

Przygody co się- zwaliły na Grecy~, . po.,;
&h1iyły do iJy wielko~ci; ł..upie~e Persów i

Symonides Poet~ Elegi~cki zasłużył s?ł;iie

ruina Atfłn sprawiły; ze po zwycięsi:wacli
odniesfonyci1 przez Temiftoklesa; usilnie się

a

mieysce iniijdźy geµiusżarni t~y wielkiey
:Epoki. :Poci , ieii czas wymowa ftała się -u.:
inieietnościa ; co Gorgiasźowi z Leontiurn
:iiow; swoięc poftać winh~ by (2); leci s~;
dow~ dopiero za :\ivieku Sokraie.sii Ańtifori

iia

to. 'Zabezpieczeni Grecy w pr.tysz1ości prze..:
eiw nieprzyiaciela zamysłom, a diielny~1 miłości ku oyci) znie pokrzepieni żapałem;
którey ' zbawienie tyle ich ~osztowało, usiłowali ' iedni nad drugich upiękniać miafta
swoie, i wspartialemi przyozdabiać ie bu-

~ sztukę zamienił; którey pierwsźyni °". Ate'„
nach był Miftrzem (3). Tamie Aieriag'o ras,

w

,

'

•.

zaprz~.tać n~w~ oz~lob<J kraiu przedsięwzię..:

a

óiworzywszy szkołę nów~ w 75t~y Olimpia„
dzie, publicznie Filozofii nauczał. Wkrótce
potem Symonides i ·Epich.ar'n} dopełn~li alfabetu Greckiego, priecięz litery P.rze.i nich
wyriależióne, nie źofrały prżyięiemi_ ód Ate11;
cżyków, co do spraw pU:bli cznyc~1, iak,
dziewięćdziesi~tey czvvaitey Olimpiadzie, po
wygnaniu 3otLl Tyranów. Takiemi były
przygotowania , co doprmvadzit y sztukę do
wydoskonalenia , ku któ1·emt~ śpiesznym p'd<
.
fięp'owała krokiem.

,•

I

dowami. W takowych gmachach ~arali się
oni uwieńĆzaĆ pa~ięć zwydęsiw sw~ich; i
tak Salanlińfki_e wyrytem było na nwień„
czcniu~ budowy Spaita~~i~y; pohykiem Persów zwaney i dlatego i.e i~ z łupów tego' wy-~
ftawióno narodu ( 1 ) • Widać· tam było p·osl!gi, wzniesio~e na koiurnnach .~ardoniuszą„
Artemizyi kr.ó lowey Karyi i innyąh n,a ·
czelriików fowarzysz~cych Xerxesowi w tey· '
iego przeciw ~recyi wyprawie._ Te wielkie'
dzieła: · mnoż~c' liczbę Artyli6w i podawałf

..

.

_( 1) S,chol. Pind. Neme~ 2. v. i ;
(2) Diód. Sic: L. r2. p. ioG .
(3) Plut. 1•it• .dńtij: p: r55o':
,.
J

'
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sposobnośc nabycia sławy, i zrównania

Gi~ucus , także z Eginy _wsławił si~ pos~gieni

jmion. swoich z imionami wielkich. ludzi.
Pbmiędzy tyl~ pos~gami poświęconemi Bo. gom i Rycerzom> nie przepominano tych
WSpÓłczesriych obywateli , którzy ŚmierĆ
chwalebn~ za oyczyznę ponieśli; wszyfi:kirri

Teagenesa z Thasu, co . otrzymał 1300 ko:.
rori' w nagrodę 'tyfl!Z zwycięstw' w rozli.:.
cznych \}recyi igrzylkac.·h; przez siebie oP,'
1 niesionych (I).
Jeden z naydawnieysźych sztuki q.recidJy
płodów; co się w Rzymie znay4uią., ·zdaie
się bydź owych czasów; ieft to Muza pałacu
Barb~ryniłJb; Figura ta dwa r~zy od natury
większa, nosz~ca wszyfikie . cechy wysokiej

im

~ nawet kobietorp ( .c d porzucnv'izy AtP.ny,

I

4.sr

'

I

l

schroniły się z dziećmi ćlo Tre?ofmy) za Bezpieczyły pos:rni, u.mieszcżone w portyku miafi~ tego~ przyszłych pokoleit wdzięczn<,t pah:arozytności, trzyma w ręku bgromn~ lirę;
~i.ęć (1).
Nąyzawoła1isi Snycerze czasów owych 're żnamiona rimiema'ć doiwalai~; i.z ona
' byli, Agieladas z Argos, Mistrz Polikleta; bydź rnołe iedn<i z trzech Muź, i·ęki trżech
i Ona~as z wyspy Eginy; co sporz~dzi ł wb- : Sła ~;~nych wieku tego ~isi:rzlnv. '"\7Viemy; ze
zowy pos~rn Króla Gelona; którego l,<.onit: i pierwsza znich; dzieło Kanachtisa żSycyo11y;
wypracował Kalamis. Agenor unieśm·iertelnił trzvri1ała dwa flety; druga Aryft:okla brata ie~
~ię dwoma pos~ga:mi przyiaciół, wieczney go miała w ręku lirę, trzecia lirę takie, I€cź
godnych pamięci' to ieft Harmodyusza i Ary; innego roclżaiil "bfltbitos (-2) zV\'aną; Dzisiey..;
frogitona. Poświęcono ie in1, iako zbawcom szy :k~ftor i Pollux- Kapitolińlki; s~z r.iei:el.:.
oyczyzrty , w siedmdziesi~.t siodmey Oli~l'lpi~ hie ich posę.gaiui , ręki Hegezyasza, niegdy~
adzie, pos~gi .bowiem bronzówe, które ini , \tmieszc:z.dnemi przed świ~ty:hi~ piortinili~.;

I
I
1

I

wzniosła'.
zabrali byliPersowie. I(•)

w lat cztery po tmierci Tyrana'
I

publicżna wdzięczność,

J~

P~u,s. L.

I (~) Ant: L.

{1) Paus; L. 2. P· r85.

l

•I

Glau..:

1

6. p•. 47§;
c. x2. p: 354;
_

4.

'
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eego Jowisza (1)? . Ciężko ieft to zapytanie
roz~i~zać; wiemy tylko, i! w bli.lkości mieysca tego znalezionemi były> a nieiaka twar-dość, która się w ni.c_h doftrze9a, twardośq
właściwa ftylow! Hegezyasza, dodaie wagi
temu mniemaniu (2). Naleiałoby więc umieścić te dwa posę.gi w liczbie wypracowanych
"tv daw11ym ftylu; ten bowiem Artyfta iak się
zdaie, ,Zył .przed Fidiaszem. Jaśnie poftępu
sztqki w tym wieku dowodz~ medale Gelona
króla SyrakJJzańfkiego , pomięd~y któremi
.. złoty si'ę nawet dochował, uważany za naydawnieyszy z' tego . krus~cu bitych (3). Nie
i
podobna naznac:tyĆ z p~wności~ Epokę nayftarożytnieyszych Attyckich Medalów, lecz
.fiyl ~iesforny niektórych; dowodzi ich wieku,
naypię,k.niepzy z medalów Ate1Hkich znaydo_wał się. w ~biorze Farnezych.

..

(1) Plin. L. 34. c. Ig. §. J G.
( 2) Quint. Jns. arat. L. 1 2. e. 1 o.
(3) Memoir. de Trev. l'(ln. 17:i.7. P·
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Do dziś dnia miesż'kańcy dawn~y Krety
I ( a.) pokazuiq.
stawny Labirynt, gdzie

I'

I

Tezeusż
żyhe odeb„at Minotaurowi,, którego w
n.im zamknqł Minos. Na wierfchotku bar-

d.eo przykrego wzg<irlcu, znayduie si~ ob.:i
szerna Jas~inio, ktdrey wewnętrzne cho.o.
dnilcir c;o krok wystawuiq. nowe i nie1zliczo• ne obwody, obląkać nieostróżneg.o podróznika zdolne. By ie zwiedzić •Z pewno.o
ściq, trzeba doświadczony,ck przewodników
4zbroionyck po·ohndniami, S~liśmy mdwi
Tournef" rt ulicq. pr.zeyście trzem ludziom
dai1: cq.; 'ktdrey wysokość •o d 2. do 3 stóp
się zniża ta. Po pochodzie a niekiedy czot...
ganiu się 12001 .set krokowem„ znalezliśmy
dwie Sale , okrąg! e , każda ~4 stopowey
śrzednfry; ieden tylico wchód rhaiq.ce, wyAut.e w skale'; · ialw 'też ą,f!ŚĆ chodnika, któ•
ryśmy przebiegli (i). Lecz to mi!!ys~• iestżeż owym $lawnym Lflbiryntem Kreteyjkim,
któret:o zbudowanie starożytrwść Dedala„
łfi przypisuie ? Diod•r Sy~yf~ski mdwi ~

..
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a Pliniusz twie1·dzi iak rucz pewną , U
Dedal zlnulorvat ten Labirynt na wzó1'
bgiptskiego, cliociai w mnieys ~ych prop_orcyach (I) . Dodai1z, ie eo Min es wystawić kazał „ i że w nim tr 'lJ ma_ł Mino"
za ich czasów
taura zamkittJ"""' lecz
iui niebyló i śladutey budowy. Herodot ZfJ'
stm1:il: nam opis Labiryntu, który ":"tdział til
f!.{;ipcie bli~ko Je::iora Meris: sk adat się _on
z 1 2izt stycznych pat aców, zamykai,tcyclt
w sobie do trzech tysircy polioiów 1 których poi owa potlziemnq, bJ la ( .11 ). Strabon, Dyodor Sycyliy:;ki, Pliniu~z; .IJ.'lela;
mówią. o tym pomniku, z ,tem:e có _Herd•
dot zadziwienie1n ('3}; Zadert Z nich nie
utrz.ymuie, i l.by byt zbudowanym dla obłąkania tych, co się w nim zagl ębiali;
lecż rzecuJ i est oczywistą, że .zapuszczaiqc si~ "' niego bez pr.zewod1·ika' można
sig bylo w nim obfqka.5. Wszyscy więc
v.·zwyź wspomnieni ,/aw11i pisarze. mieli Labirynt KrccA.i na wv!r Rgiptskiego zbudo~
dowany za gmach ni.ezmierny, /(iedy inni
( 4) wystawuiq, go po prostu iako iaskinilł
w ~kale wykutą, { pełną, drdg kr~tych,
zgofa nakszttdt tfr, o iakieyeśmy na

ze

.

'

..

(l)_Dfo'tl. 5.ic. L. 1. p. ff·

t. ~· 264. c. 177. Plin. l. 56. c.

13. T. 2. P• 73.?·

(2) EuscHh. in Odyss. L. 11.

p. 1681

in labyi:,
.
('i) Herodot. L. 2 c. r4S. .
H) Strab. L. 17. p. 81 r. Diod. Sic.
1

s.

T, :z• .p. 73,.

~omp.

lin. ,-1. Et.}'mol mag•

. .
L, p, ff, Hm. L. 36. Il•

Mela. L. 1. c. ,. P• f6.
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p,oczqtku tdy Noty wspomnieli.._ P_odoh'nieyszem iest do wiary . o..statnich niż pierwszych zdanie> (;o ieśli Labirynt Krecki
był zbudowany przez Dedala· pod Minosem cze~nuź wzmianki o nim nie czyni,
. i. o
ani Romer, 'co nieraz o tym Xi~cm
Krecie mówi, ani Iter,odot, który opimźe
Egiptski, i wyźszo,ść pomni/,~m Egiptskim
nad Greckiemi przyznaie, am iaden z n~1-
dawnieyszyclz Geografów, a'fi żaden. z Rtsorzów pi~knyclt- Grecyi czasów? Samo, żmie·
Dedala podPyrZtanym czyni ten mniemany
~ego pomnik ;iem u bowie"!- przypisywali G re·
cy ~szystkię ba iec:zńe sztuk·z dziel a, iD:k
Herkulesowl prace i czyny.
(b.) Amiklea byla miastem n.aywyźsu!y starożytności, którey założenie ginie w nocy
\
czasów baiecznych. Zbudował ie Amik!es
iyn Lacedemona 1 148;;. lat przed Erq.
Chrz~ściia1tskq., podlug rachuby Euzehiusza. Amikles mial za .ryna Hyacrntm,
którego · nagrobek znaydowal si~ pod t_m nem Amiklesa. Miasto to o milę tylko
Fr'anc1,1-zkq. od, Sparty oddalone, zmy110wanem od niey 8 1 3. lat przed .!. Chr:
został o, a zaniienione w wioskę, nic nie
zachowało_ pamiętnego ia!( tron Apollina
Amikleyskiego, Wioska ta leia.ia w P owi•cie żyznym i pr.zyiemnY,m, wsrz ód /..tń
rego ' znay:.dował ~ię ·stawny posqg Ap ol~
.:/..ina. Pomnik tep, nale:,at do Sparty, z
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do e.ta1ów Paur.arz,iasza,'H.tóry go opi.rał,t•
iest do 2go wieku Ery naszey dąchowat
sic. Podług niego posqg Apollina był
dziełem dzieci:istwa sztuki; bo wyżąwszy
twarz, T§ce i koni.ee nóg, całkowitość iego podobntf była do mi· dzianego s.tupa„
Gtnwa szy.szakiem okryta, w iedney• r~ce
włócznia, w drugiey luk 'l,i'idzieć się dawąly. Przecięź ten kolos miał 30. co,udees
czyli tokei wysokośri, a kobiety Sp'artań
~kie podlu.g Pauzaniasza świadectwa., rok
rocznie przędły tunik~, którą okrywały
ten osobliwszy posąg. Fron i wszelkie iego
vzdoby· pófoiey dodanemi byty, i ucho' dzily za dzieto Batylftesa. Paur.anias~
?Zie d_aie na'!l ogólnego wyobrażenia tegą
pomniku 1 przestai'e na tem , że ten. 7 r~n
albo raczey siedzenie, miało mieysc kilka
wolnych po prawey, i po lew<!y posqgu, i
że z przodu był przyoz(iohiony statuami ,
po czem zaraz przecbodu do opisu nizkorzeib rzni!;tych na tem siedz eni'l!-. Z tego
opisu wydaie si~, iż ten tron był ogromney
wielkości, 4 podług wszelkiego podobieństw"'
p~łkolast.y l w kqło zaś krążyły JK:oma
przynarmuiey rz~dami llizkorzeźby, opisane przez Pauzaniasza. W śrz odku tronu
znaydowat się nie stoiq.cy, lecz siedu;cy Iw·
loss Ap,olli1!a, o którymeśmy iw± wspomnieli.
Za po,dstawę ' słuiyła mu Urna, w któTey były złofone popioły_ flya cinta: ~ a ta

..

podstawa -równiei nizkorzeźbamiprzyozdo·
biona byta, dlatego dwa ~ ich przynaymniey rzE;; dyp.aznaczamy ponuzilwwi temu. ·
Ktoż riie zna ba; ki Hyacinta i przypadlw ...
. wey /mierci, którq. mu zadał Appllo graiqc z nim w dyska? zawistny miłości Apollina ku pięknemu Hyacinthowi Zefir ,
pop~9.zit cwallownie dysk przeciwko czotu młodego-. .Rycerza , i .niezwłocznq.
im,ierć ~u zadał•. Jdqc za tt!m wskazartiem haylci, polq.czyli Grbcy w jednym pó-·
mniku pamięć dwóch przyiaciót.#Obchodzili olli publicznemi igrzyskami zgon Hya. cilltlza w poJWi~conym obwodzie. Z wielkq
starannościq i naukq. obiaśnit P. lieyne
opisanie Pauzaniasza (1) 42 pól czyli:nizkorzeźb~w zdobiq.cyc!t trorz' A~iiklesa ~
opi:;anie to ktdre znayduie sil} w zbiorze
rozpraw Heyna o różnych staro iy'tności ·
· pr~edmiqrach; do niego więc odsyłamy
tych, którzy by obszernieyszq' o tyrn pomn.i.'
ku chcieli powziqć wiadomoić-.
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!Jis~orya dawna Etr~sków w stosunku, ze
' sztz~kq ~ _· i ' uwagi nai charakterem.
-· ludu tego
Pozor pochodzedią sztukf Etrusków od Egiibid,
pcyan, i co. o thn my-śleć naleiy
~tarożytne po~nniki Etruskie 1 daiq wyobraźeńie naydawnieyszych greckich , na
których na~ r.bywa . ·
(Jsadj Greckie zaprow~dzily . sztukę do
· Etruryi, r.o t~m w pierwszych czasach przeszła sztukę Greckq,
:[ł.óżne historyczne E~rusków zdarzenia, o
i rzadzie
ich
5
„
. .
\. charakterze
'{./padek sz~uki Grecki!Y w tf.awnych cza,
sach, i przyczyny tego
' '
.fomyślny iey stan zi Etrush{)w, i iego
. _.
przyczyny.
7
!Jlaczego dna lf:Źe doszł ~ u Etruslcrw, iak
u Greków, do n:aywyższego stopnia u-_
· tf,oskonalenia
8
f odbicie Etruryi i niezmierna ilość pomników teg~ Narodu, przenicsum~

4,0

1

-:.

&rmU:

,

.......

.~

/.

9

-,

-:.

':':

szlo i'rnitt

sztuce Errusków w s_zczegoln,ości 1 i o iej
dziełacit do dziś dnia trwaiących
z GreckieEtruskich
Podobie1lstwo
•
.
.
•" dzie.l
„
mi 1 i iego przyczyl_la
Etruskowie mie?i wtas'!y sposób wyobr;aia·
nia .B ~gó~; swoich ·
fostać riiektórycli iest dzika~ lecr. i u Grek.ów f!Of podobnego znayduiemy; przyczyny tego -: . · ?ifruskowie zawsze z godnością, wyobrażali
wyżsxych Bog~w; dowqdy tego
Trudność rozróżnienia dzi~l dawnych E-·
- '
truskich o{l Greckich ·
Ja/<ie na,m pomniki pozostafy sztuki Etru~
slciey
'[rudna iest zapewnić się o posągach mar-:
murowych Etrus!<ich ~ które bytlź mogą; pie~wszych czas9w sztuki Greckiey.
Sq priecięi nielitóre co się zapewnionemi zdaiq ·
T~i samd trudność ~ rfJzrótnianiu nizkorzeżb Etruskich od Greckich. Wyszczegolnienie tych co . się Etruskiemi
·
-·
rzeczywiście zdaiq
lf ielka liczba,- kamieni rzniętych w stylu
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1

'
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Et.ruskim, Skarabeami zwanych. Przy~
25
toczenie niektórych
·zręczność Etrusków w rzeźbie, i it!y do-..
1
~6
wody
Malowania Etruskie, mianowicie w gro- }
bach dawrney Tarquinii; ick opi~
sanie
Trzy róf.ne style sztuki Etruskiej> i ich
stopniOwa,nia
Styl dc~wny Etrusków, iego trwaztie, charakter; 1.ako też wzory w Rzymie
-.
znayduiq,r:e s~
Dalecy w naśladowaniu natury· od pomysł owcy piękności Etruskowie, rrafili
rui niq w waz.ach.. swoich; dowody
tego
Kiedy ,wzrost sty1 drugi od Artystów gre- ·
ckich do Etruryi wprowadzony
Własności oi.naczaiQce u Etrus1'.ów styl
'
\
drugi; i niektóre ich wzory
Oswo.źenie się Etrusków z dr.żelami Grec-·
1'.iemi, drugi ich styl zamieniło w
trzeci, a ich dzieła uczyniło ni~·
f atwemi do rozpozna1J,ia <!d Greckich.

.
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· '(.) s.ztuce pogranicznych Etrusk.om narodów

Jak sm..a k sztuk pi~knycń.-rozszerzyt się w1q-
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#e.d zkich Etruryi Narodttclti miano36
wicie u Kampa1źc~rAów
S.ztuki u Samnitdw i 117olsków; w, nayda-. 1
wnfeyszyrh czasc:.r;h Rzymianie uży57,
„
wali ich artystów
Kampania i kray Samnitów nigdy nie naGrec._y wpro..lcżaty do Etrztryi ,
·wadzili do Kampanii sztuki swoże,
co się dowodzi mianowicie medalam i
Medale piękne wa.;:y z ziemi ma~owaney,
sq. niewtJtpliwie dziełami sztuki Kam4o.
..,
paniyskiey
!Jla czego ogólnie'malowanym wazom, mylme zmze Etmskich nad(lnem byto;
kiedy naypi~knieysr-emi sq. Kampa4t
niy$kie i 1Sycyliyskie
Różnica waz;ów Sycyliyskich od wazów
: 43
Kampaniyskich ·
O wazach naJ pi~.Jmieyszych Kampaniy..,
~kich, to iest IVolaliskich, i o nayi ,
dawniey.szych . wazach' dotq.d od zadnego st(lróźrtnika nie wspomnia45
n;~k
nieskor'tczona rozmaitośó
Wybornoś6 i
form wpzów Etruskic}i, i żeli przeznaczenie
47
Wyborność · ryszmku charakteryzuiąca te.,
wazy, taka iż niektóre. godnemt ~r„ byty rf~i Rafaela.
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cieĄawe uwagi, r,iad temi wazami,
Sycylia . f Neapol posi(ldaiq, naypi~
knieysze wazy. · Etr-µskie, bo sie one
tam w · grqbach · zlo~o~ie zn~yduiq,
Naczelne zbióry - tych wazdw.
()gólne uwagi nad temrii wqzami, fctórym
Źlt~ie Kamp,aniyskich l'ziz Etruskich
57 .
iest właściwszem
'
'"Ęigury bro_nzo«;e zną,/ez(one w Sar.dyn~~ i
ich niesfornoś9
ibid_ ,
.,, '
!Jlaczego 71!-amy ta~ mało pomników sztuki Etruskiey, ~ okolicznych, Naro-
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XIII~

O s.ztuce u FenJyązyków.- ~ Żydów
6~
Medale sq, iedynem~ ·sztuki Fenicyyskiey
.
dla nas po.mnikami. Łc.godrioić kli.
. ~natu za7,nieszkałego 'od Feniyczyków 'ibid~
·Umieit:tności kwitnęły u nich„ kiedy Grecy Barbarzxńu;im~ hyli~ Ni'!które tego
dowody
• „
„
-- ' „
62 _
Bogactwa i wspt,zniało# Tyru i Karta-.
' giny. $.orz)·ść niezm~erneg~ ich han,
d/u
·_ '
_
c tz
'f)J
Feniyczykowie naybiegleysi za czas&w da-wnych źeglarze i handlarze, pozak~a.d~li w.~zędy osady, i przyozdo/tilr. ie wsp_aniaterµi budowami
64

.

•
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Zf.Viq..zki Feniyczyków z Etruskami; stosowność

-

Bóstw _d .wóc1i Narodów, i stą/J
wniosek .
..:
6..f
Nayznakomitsze miasta Fenicyi~kie/ iclL
.
krótkie opisanię
„
- I ..;
6G»
Jedyne Budów · Fenzcyisls.ich · zabytki, i
ich opisanie ·
6$
Poczqtek źeglarki Fenijczyk'dw ·; dalsze
, postępy; taynik ich osad ; rozciq..;
glość handlzl
j~
.Naypami~·tnieysza podrd!. . morska Femy.:;
czykdw, i proroctwd Ezechiela żv..:
.
' _ ..,
zqcl!go .- w tych czasach ..:
7
Jnna pod1'~ż w . kold Afryki; , pewiiieysze
. Hanona i flarhilkona żeglugi, raz..widnif:y _dawn,q ~og_rajią. Bogactwa
iakie grómadzili Feniyczykowie przemysłel7} swoim i i czegd im kray żaki '
dostarcżał
...:
. .:
...:·
76
Mała liczba pQzostafycli pomników, wzglę..:
dem liaydawni.e yszych żeglu~ .Feniyczyków .
.
...
."'
...
ibid.
Ff1niyczykowie u dawllych; założycielami
. marynarki byli; iey poczq.tl>.i i pierwiastkowe wźory .
· .;;
..;;
'78
Feniyczykowie rńźeli morską Astronomitf;
czego ich oddalone
morza podróże dowodzq,: Tales Fenicyiskiego ro- ·
d·u , dat iq: pierwszy pCJzna~ ·Gre-;
kom
...
811' ~

„
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tylko
rodzaie bud~wano Ukr~lÓW ; rozmno' żyli ie ;z czasem Feniyczykowie; dzi;.
wna' lekkosć i prędk(J/ć Tryremów
Co myśle6 należy o tjch okrętach w ktd-.
rych do czterdziestu rzędów wioseł
rachowano
'..:
'P eniyczykowie pierwsi przeksztiłcali okrę•
·tr w plywaiq,ce pałace. Jnne staroiy•
tno.,ci tego ro(i, „aiu przykłady
Nic nam nie zostriie ze sztuki Fenicyislriey, iakniektóre medale ich osad
'O ubiorze Feniyczyków
...
Nie lepiey nani iest znaną sztuka Żydów;
itfy naydawnieysze ślady
.
.
O kościele Salomona i b,o gactwach tegoź
Postać Żydów sprzyiafo wydoskonaleniu
s;t~iki , która wsula.ko nigdy w tym
narodzie nie kwitła
ł..
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w sztuka cli Egiptskzdh; i nie ~daie
się żeby ie od Egiptcyan przeięli

sun-ek popMwny, lecz kątowaty i na'

I od

XIV

'O rodo'witości sztuki u Greków i przyczy~
' nach ićy postępu i wyższości
I 12
Jaki mógł bydż poczqtek sztuk.i u Greków,
i niektóre iego . do czasów Pauzania- . .
1
.
sza pozostałe wzory
ibid1
Nie mieli Grecr_ zr~cznoici ćwiczenia się ··

ug

1

Przyczyny którym przypisa6 można wyższość
Greków w sztukach
I.Il()
Klimat wpływał nietylko na sztuki , <ile
na ostodzenie charakteru Greków, u.5
W-ciln~f.ć, iedna z przyczyn wygórowaney
u n.ich sztuki
1~'Ji
Wielość posągów, 'które wznÓsfli Bogom~
. , wielkim ludziom, i Zwycig::.com w
igrzyskat;h
'
ug
Jle tako"!'e pomniki wznosiły duszf!
PVczesne usposobienie niektórych w;'elkich.
lądzi w Grecyi, i tego przyczyny
Zaszczyty Artystów równały się, iv Grecyi
zaszczytom Rycerzy : przyld ady tego
Upows'&echnienie pomników długo docho._
wuie sztuce calq, idy · wielkość
Skromność iycia domowego pierwszych
Grecyi mężów; publiczna wspaniałość
SQycerstwo udoskonalone przed 'Malar.stwem, a oba przed.' Architekturq:
przyczyny tego
Artyści co wraz Sn)'Cerzami1 Malarzami i
·
4rchitektami byli.
.I

I

I\

ł

.116

Postępy Greków i Etrusków w sztuce; ry...
tęiony

81
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I

'{) istocie sztuki ~zyŻi piękności
Pięknosć iest taieninieq, natury, czuiemjr
idy sklltki ; lecz nie możemy wyo'bra~
żić icli dokładnie
ibid

(

.Choć piękno'ść iest rzetelną., dla czego

tak się . ~óżniemy w sądach naśzych
o mey
.:;
146
'PrzyczJ'nq, tego sq. wjobra:-,enia powziętę '
młodości; Przyród:Z'Ona nieczułość
i obłąkanie sztuki
. 147
PrzccitA.•ne njob1;ai.enia o piękn"ości rozmaitych Narod,:w,_ nie dowodzą; l-Z
bTźa nie istnieie rżetelhid
i 49
"" Riorcp nielttóre narody prz,,ywt:iry natury;
źa il[y pi<Jkność. Gdzie ona mieć
. chczala rzetelne .it!y siedlisko.
i 5o
Dowody- t.ego; iakie' stqd czągntJĆ należy· ,
ivr2foski
,;;
.:
i 5i
Kolor nie ieśt pięknościq. , lecz białj: naywięcey 'iey sprzyia
.:
1 53
Wyobraienie stanowcze piękności, wymagałoby · znaiomośc:ź których dosięgnq,6
.
rozumowi ludzkiemu niepodobna
i 54
Uwagi nad piiJlińościq, powszechną, którey
zasady czerpd sztuka w naydoitoy' nieyszy_cl1. wzorach nnturY,
i 55

w

,
\'

.'

Zdanie dawnych Fz1ózofów o piękności
powszechney , i niektóre nad nią.
uiragi
1
. Różnica piękności iednotliwey od zbioro-

wey
I
'
. 158
. Piękność do wszystkich wi ków należy. lecz
ma ró.'.ne stopni"; i pory; chętniey
przecięz towarzyszy mlndqści
Ciężkosć wydania pi~kności młodocianych,
i z iakiey przj'czyny
160
W tym względzie p~rów11anie posągów Apollina z Laokopntem
Zboczenia natury zrodziły pię.kność po ...
' I
mysłowq, CZY,lź wybór i skład naydo162
stoynieyszych iey części
Jak tę baczność Artr.ści Greccy rozciągali
a~ do Eunuków etc.
Dobór pż.ikności ZW,Źfrzęcych do człowie
czych, i różne tego przrkf ady
Z doboru form naypięk~zieJ'szych, z~odzi-.
to sil} ,żakby nowe i szlaclzetnieysze
pokolenie. Stosowne dostrze~.enia
166
Przymioty przypisywane od dawnych Dyanie, Palladzie, i innym Boginiom;
.
iak ie wyraża sztuka
Dyana 1nicgdyś Wersalska, opisanie tego
naczelnego p9sqgu
Jak wydawali da,wni rozne stopnie mtodofci B ó.stw swoich
'

f
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Sat) rowie i Faunowie. SaJ:yr Praxytelesa,
sfawny Faun w Palaąu Barberinicli. 17,t \
Sylenówie; wzmianka .o stawnieyszych ich
w Rzymie posąg(Lrlt
Dtug,o nie zapew!ziony wizerunek Pana,
nakoniec odkry<y
Naywyższa piękność młodości w figurach
Apollina; bard~ i •y męzka w Merku-.
ryuszu, mianowicie w Marsie. Dostoyność Ilerkzdesa w tym ~ e wieku
Piękność pomysł owa przybrana od Er,mukow ·w młodości Bachusa
Stawne popiersie Bachusa mylnie za Ariadny brane. W do_vrzafrzyNt wieku oznacza go długa broc(a
czem polega wieczna młodość' wyryta
na twarzach Bóstw doyrzalego wieku J 78
Podobiefi stwo między sobą Bogów, mia. nowicie Jowis~owego plemienia
1 79
Różność głów Serapisa czyli Plutona, ża
ko też Nep.t una od Jowiszowych
Dawni, pomnęli wyobrażenie godności Ąy
cerzów ai do granic Bóstwa; rqine
tego przykłady
Mniey' iest stopnio~·aną, mniey zloźontJ
piękność plci · że1zskiey, niż męzkiey,
czego dawne dawoJzą posf!gi
ft-liędzr kobietami, Venus iako B<'gini pi<;lr.nofci,pierwsze trzyma mieysce. WeneraMedyceusów, i inne slawnie,ysz•
if{r,p q!Ji
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Junona,iey oznaki i posągi; takoż Pallady
i Dyany
1 87,
Piękno_ść 'cerery:, mianowicie zaś Prozerpiny na medalach miast wielkiey
'Grecyi i Sycylii
'
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