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TORUŃSKI KLASYCYZUJĄCY JUDASZ 
ZE SZKOŁY REMBRANDTA

W niewielkim zbiorze malowideł szkół dawnych, stanowiących własność 
Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, znajduje się kilka dzieł pod wieloma względami intry
gujących. Jedno z nich jest szczególnie tajemnicze i niezwykłe z racji cho
ciażby swoich wyraźnych związków formalnych i ikonograficznych ze sztuką 
Rembrandta van Rijna, najwybitniejszego siedemnastowiecznego mistrza ho
lenderskiego. Przedstawia ono wielofiguralną scenę, dla której tworzywem 
literackim był niewątpliwie fragment 3-5 dwudziestego siódmego rozdziału 
Ewangelii według św. Mateusza (il. 1). Opowiada on o skruszonym Judaszu 
Iszkariocie błagającym członków żydowskiej Rady Starszych (późniejszego 
Sanhedrynu), by przyjęli na powrót trzydzieści srebrników ofiarowanych mu 
za zdradę Jezusa z Nazaretu: „Tedy ujrzawszy Judasz, który go wydał, że był 
skazany, żalem zdjęty, odniósł trzydzieści srebrnych przedniejszym kapłanom
i starszym mówiąc: Zgrzeszyłem, wydawszy krew sprawiedliwą. A oni rzekli: 
Co nam do tego? Ty się patrz! A porzuciwszy srebrniki w kościele...

Toruński Judasz nie był — jak dotąd — przedmiotem poważniejszych 
badań, choć interesowało się nim wielu badaczy sztuki, w tym kilku bar
dzo znanych2. Jego pochodzenie i dzieje są nieznane. Został przywieziony do

1 Cyt. za przekł. Pisma świętego Jakóba Wujka (Kraków 1935). To wydanie 
zostało wybrane z powodu trudności wskazania Biblii, jaką posługiwał się van Rijn 
i jego uczniowie; H. M. Rotermund, Rembrandts Bibel, Nederlands Kunsthisto
risch Jaarboek, 8, 1957, s. 123-150.

2 W latach 1977-1978 obraz był tematem dwóch oddzielnych studiów semi
naryjnych; jedno z nich, prowadzone w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby 
Polichromowanej UMK pod kierunkiem doc. Zofii Wolniewicz i dr Bogumiły 
Rouby, zostało opracowane w formie dokumentacji konserwatorskiej — zob.
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Torunia w 1966 r. z Muzeum Narodowego w Poznaniu jako mało wartościo
wy materiał zabytkowy (sic!), przeznaczony do ćwiczeń restauracyjnych dla 
studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Inicjatorem przekazania obrazu 
Uniwersytetowi toruńskiemu był prof. dr K. Malinowski, ówczesny dyrektor 
Muzeum poznańskiego, a zarazem dziekan wymienionego Wydziału. W „Księdze 
przyjęć obiektów zabytkowych” Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby 
Polichromowanej UMK obraz został odnotowany jako dzieło nieznanego ma
larza z XIX wieku przedstawiające biblijny temat „Sąd Salomona” (sic!) 
i pochodzące ze zbiorów poznańskiego Muzeum Narodowego. Jednakże dy
rekcja tego Muzeum w piśmie z dnia 3 marca 1977 roku (L.dz.Mp. 11—520— 
-6/77) stwierdziła, iż malowidło nie jest jego własnością oraz że Muzeum nie 
ma o nim żadnych informacji. Przeprowadzona w latach 1976-1978 grun
towna restauracja obrazu przyniosła, poza poprawieniem wyglądu, inne jego 
datowanie (początek XVIII stulecia) oraz nowe określenie tematu ikonogra
ficznego: „Judasz zwracający srebrniki”. Wykonane zostały też standardowe 
badania technologiczne podobrazia oraz warstw malarskich. Mimo długo
trwałych starań badające to dzieło osoby nie zdołały ustalić nazwiska jego 
autora. Nie potrafiły też wskazać, do jakiej konkretnej szkoły malarskiej 
obraz ten przynależy, choć wszystkie dopuszczały możliwość inspiracji jego 
autora Skruchą Judasza Rembrandta (il. 2), datowaną na rok 1629 i ozna
czaną w literaturze naukowej skrótem: Bredius-Gerson 539 A3. Tylko 
J. Białostocki odważył się na sugestię (ustną), że toruński obraz jest stylowo 
pokrewny niektórym dziełom Jana Victorsa, znakomitego rembrandtysty4.

Toruńskie malowidło jest sygnowane w lewym dolnym rogu. Niestety, 
ubytki i przemycia warstw malarskich są tu tak znaczne, że na podstawie 
zachowanych resztek sygnatury trudno wyrokować o nazwisku jego autora. 
Obserwacje mikroskopowe i zdjęcia makrofotograficzne (il. 3) pozwalają 
sądzić, że pierwsze litery podpisu ujęte były w formę ligatury. Po niej nastę
powały dalsze litery minuskułowe, w liczbie nie mniejszej niż sześć. Niektóre 
z nich są na tyle czytelne, że można próbować „dopasowywać” je do sygnatur

M. Wiciejowska, Dokumentacja konserwatorska nr 66, Toruń 1978 (mps w archi
wum Zakł. Konserw. Malarstwa UMK); drugie prowadzone było w Zakładzie 
Historii Sztuki UMK pod kierunkiem prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej i mgr. 
Jerzego Kazimierczaka. Konsultantami tych prac byli profesorowie: Kazimierz 
Malinowski, Janusz Pasierb i Jerzy Frycz. Od 1981 r. obraz znany był również prof, 
dr. Janowi Białostockiemu, który wielokrotnie zachęcał mnie do podjęcia badań 
nad tym malowidłem.

3 O Judaszu Rembrandta: J. Bruyn, B. Haak, S. H. Levie, P. J. van Thiel, 
E. van de Wetering, A Corpus o f Rembrandt Paintings, Dordrecht-Boston- 
-Lancaster 1982-1988, t. 1, s. 177-195 (dalej: Corpus...).

4 O przedstawieniach biblijnych J. Victorsa: E. Zafran, Jan Victors and the 
Bible, The Israel Museum News, 12, 1977, s. 42-102.
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artystów znanych ze swych powiązań z twórczością Rembrandta, np. Ger- 
branda van den Eeckhouta5. Przypisanie mu obrazu na tej tylko podstawie 
nikogo by jednak nie przekonało; mogłoby też uchodzić za wyraz pragnienia, 
by nasze malowidło było tożsame z nieznanym z fotografii i uważanym 
za zaginione dziełem tego mistrza, odnotowanym na aukcji w Monachium
20 grudnia 1917 roku6.

Poszukiwanie autora toruńskiego obrazu wśród uczniów i współpracowni
ków van Rijna nie jest przesadą, mimo iż na pierwszy rzut oka nasze malo
widło może wydawać się słabsze artystycznie niż ich powszechnie znane 
arcydzieła. Wrażenie to wynika z faktu, że zachowało się ono w złym stanie 
i jest pozbawione obecnie wielu pierwotnych atutów wizualnych. Dawniej 
wyglądało znacznie korzystniej, co dokumentuje kilka jego lepiej zachowa
nych fragmentów, wyraźnie zdradzających pracę mistrzowskiej ręki. Obraz 
był co najmniej trzykrotnie restaurowany (ostatnio w 1978 roku), a zapewne 
niejednokrotnie odnawiany i oczyszczany. Niektóre jego partie wydają się być 
przemalowane już w XVIII wieku; dotyczy to przede wszystkim dolnej jego 
części. Podczas dublowań podobrazia uległy sprasowaniu niemal wszystkie 
impastowo wykonane formy i „światła”, co nadało obrazowi fałszywy wygląd 
dzieła namalowanego w całości w tzw. gładkiej technice (nette-  lub losse 
manier). Niewiele też pozostało z subtelnych, półkryjących i laserunkowych 
wykończeń najważniejszych partii (opmaken), wykonanych w ostatniej fazie 
realizacji obrazu i decydujących o jego powabie kolorystycznym, „głębi” 
obrazowej i stopniu iluzyjności form7. Największym defektem naszego 
malowidła są jednak liczne wykruszenia oryginalnych warstw malarskich, 
występujące obficie w prawej części przedstawienia i tworzące poziomy pas 
biegnący przez całą szerokość obrazu na wysokości czapy (typu pileusa) tro
nującej w centrum postaci. Choć wiele z tych zniszczeń musiało powstać już 
w XIX wieku, główne ubytki są świeższej daty, prawdopodobnie z czasów

5 Najpełniejsze zestawienie nazwisk tych artystów znaleźć można w Cor
pus..., t. 2, s. 45; patrz też — kat. wystawy: The Impact o f A Genius. Rembrandt, 
his Pupils and Followers in the Seventeenth Century, Amsterdam 1986, s. 44 i n.

6 Miało ono niemal identyczne wymiary jak obraz w Toruniu; nie jest 
wzmiankowane w monografii twórczości Eeckhouta (zob. przyp. 35), wymienia je 
jednak J. Białostocki (zob. przyp. 8); za pomoc w zdobywaniu informacji o tym 
tajemniczym obrazie w Monachium dziękuję dr. Michałowi Woźniakowi.

7 O gładkiej manierze — J. A. Emmens, Natuur, Onderwijzing en Oefening, 
[w:] Album Discipulorum Prof. Dr. J. G. van Gelder, Utrecht 1963, s. 125 i п.; 
patrz też kat. wystawy autorstwa P. Hechta, De Hollandse fijnschilders. Van Ge
rard Dou tot Adriaen van der Werff, Rijksmuseum Amsterdam, G. Schwartz SDU, 
1989, passim; o tym, со to jest opmaken zob. E. van de Wetering, Leidse schilders 
achter de ezels, [w:] Geschildert tot Leyden Anno 1626 [kat. wystawy], Leiden 
1976/1977, s. 19 in.
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ostatniej wojny światowej. Wtedy chyba też wycięto obraz z krosien, zwinięto 
licem do wewnątrz, przedziurawiono w dwóch miejscach i zgnieciono. Tak 
mamy stan zachowania poważnie deprecjonuje jego wartość artystyczną 
i antykwaryczną. Wartość „starożytnicza” i naukowo-poznawcza malowidła 
jednak nic lub niewiele na tym straciły.

Obraz toruński jest dziełem unikatowym, i to nie tylko dlatego, iż temat 
skruchy Judasza był obrazowany rzadko. Znanych jest dotąd zaledwie kilka
naście jego przedstawień wykonanych przez renomowanych artystów holen
derskich, w większości związanych z tzw. akademią Rembrandta8. Żadne 
z nich nie ma tak wyraźnie klasy су żującej formy jak nasze, żadne też nie ofe
ruje tak szerokiej i przemyślanej wykładni tego ewangelicznego epizodu. 
W niniejszym artykule udowodnimy, że podstawą jej było nie tylko wnikliwe 
studium Biblii, znajomość pewnych zasad judaizmu i duża wiedza malarza 
z zakresu obowiązujących w XVII wieku doktryn artystycznych. Wykażemy, 
że na jej zakres i formę wpływ miała także krytyczna ocena artysty podob
nych tematycznie przedstawień i jego chęć ich przewyższenia (aemulatio), 
a szczególnie dzieła van Rijna, który pierwszy zobrazował i rozsławił ten 
temat (il. 2)9!

8 J. Białostocki, Der Sünder als tragischer Held bei Rembrandt, [w:] Neue 
Beiträge zur Rembrandt-Forschung, Gebr. Mann Verlag, Berlin 1973, s. 145 i n. 
(podaną tu listę przedstawień „skruchy Judasza” należy uzupełnić o rysunek Claesa 
Cornelisz. Moeyaerta z kolekcji E. E. Wolf w Nowym Jorku, rysunek Samuela 
Hoogstraetena z Prentenkabinet Museum Boymans-van Beuningen w Rotterdamie 
i obraz Lamberta Doomera, znany jedynie ze wzmianek archiwalnych — zob. 
W. Schulz, Lambert Doomer 1624-1700. Leben und Werken, t. 2, Berlin 1972, 
s. 448; The Pre-Rembrandtists [kat. wystawy], Sacramento, 1974, nr 29). O „aka
demii” Rembrandta: E. Haverkamp-Begemann, Rembrandt as Teacher, [w:] Rem
brandt After Three Hundred Years [kat. wystawy], The Art Institute of Chicago, 
1969, s. 22 i п.; W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schiiler, Edit. PVA, Lan- 
dau-Pfalz 1983-1989, t. 1, s. 14 і п.; H. Miedema, Kunstschilder s, gilde en aca
demie. Over het probleem van de emancipatie van de kunstschilders in de Noor- 
delijke Nederlanden van de 16e en 17e eeuw, Oud Holland, 101, 1987, s. 17-21.

9 Tradycyjne twierdzenie, iż Rembrandt wprowadził do ikonografii sztuki 
europejskiej temat „Judasza zwracającego srebrniki” może budzić zastrzeżenia, 
bowiem temat ten pojawił się (w formie motywu) już w ilustracjach do Biblii Lutra
— zob. Ph. Schmidt, Die Illustration der Lutherbibel, Basel 1962, s. 492; sama 
postać Judasza miała długą tradycję ikonograficzną i na początku XVII w. stała się 
przedmiotem zainteresowania nie tylko Rembrandta — zob. np. F. W. H. Hollstein, 
Dutch and Flemisch Etchings, Engravings and Woodcuts, Amsterdam 1949, t. 2, 
s. 69, nr 549-554; Karel van Mander w Het Schilder-boeck z 1604 r. (wyd. II, 
Amsterdam 1618, fol. 193) wspomina o przedstawieniu Judasza należącym do serii 
malowideł Cornelisa Ketela wyobrażających sześciu największych grzeszników 
biblijnych, które znajdowały się w gdańskiej kolekcji Uphagenów.
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Osobliwością toruńskiego Judasza są też liczne napisy hebrajskie i inne 
„akcesoria” obrazowe o mniej lub bardziej judaistycznej proweniencji. Ich 
mnogość, wyeksponowanie i symbolika są bezprecedensowe wśród przedsta
wień zwracania srebrników. To dzięki nim uzyskuje się pewność, iż — po 
pierwsze — tematem głównym dzieła nie jest skrucha Iszkarioty, lecz reakcja 
na nią członków Sanhedrynu; po drugie — że nie dla każdego artysty biblijny 
opis tej skruchy stanowił tylko pretekst do zaprezentowania umiejętności 
obrazowania ludzkich namiętności (po niderlandzku: hartstochten) i dramatu 
grzesznika, który zbyt późno pojął, co zrobił zdradzając Jezusa10. Wszystko 
to spróbujemy wyjaśnić, a także przekonać, że czynią one z dzieła toruńskiego 
nieomal idealny klucz do rozwiązania zagadki intencji Rembrandta wprowa
dzenia do repertuaru ikonograficznego sztuki europejskiej sceny zwracania 
srebrników; zagadki, którą twierdzenia U. Kellera — podważające w dużym 
stopniu jej tradycyjne wyjaśnienia — znowu uczyniły ważnym problemem11.

Uznanie toruńskiego dzieła za klucz do Judasza Rembrandta determinują 
dwie rzeczy — udowodnienie, że jest ono wytworem artysty z kręgu van Rijna 
oraz wykazanie, iż na jego kształt i zawartość treściową miała wpływ doktry
na imitatio-aemulatio. Istotniejsza jest pierwsza determinanta, bowiem tylko 
ona uprawnia do hipotezy, iż nasz obraz stanowił subtelną „korektę” pomysłu 
ikonograficznego van Rijna, akcentującą te jego pierwotne elementy, które 
straciły na wyrazistości w ich malarskiej realizacji na skutek wyeksponowa
nia afektacji cierpiącego moralne katusze Judasza i zaskoczonych tym Żydów. 
Prawdopodobieństwo słuszności tej hipotezy wzmacnia bardzo fakt, iż 
wspomniana doktryna stanowiła w „akademii” Rembrandta jedną z podstaw 
edukacji malarskiej i wykonywania obrazów świadczących o mistrzostwie 
zawodowym12.

10 Np. K. Bauch, Der frühe Rembrandt und seine Zeit, Berlin 1960, s. 10 i п.; 
J. Bruyn, Rembrandt and the Italian Barogue, Simiolus, 4, 1970, s. 30 i п.; J. Bia
łostocki, op.cit., s. 146 i n.

11 U. Keller, Knechtschaft und Freiheit. Ein neutestamentliches Thema bei 
Rembrandt, Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, 24, 1979, s. 90 і п.;
0 potrzebie wznowienia dyskusji na temat tych intencji świadczą rozbieżne o nich 
opinie badaczy — por. J. G. van Gelder, Rembrandt’s vroegste ontwikkeling, Me- 
dedelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. let- 
terkunde, N. R., 16, 1953, nr 5, s. 18, 25; F. Landsberger, Rembrandt, the Jews 
and the Bible, Philadelphia 1946, s. 34 i n. (podkreślał on m.in. dążenie Rem
brandta do zgodnego z tekstem Biblii zobrazowania sceny); K. Bauch, op.cit., s. 10
1 п.; J. Bruyn, op.cit., s. 30 і п.; J. Białostocki, op.cit., s. 147; Corpus..., op.cit., 
t. 1, s. 188-193.

12 Ta literackiego pochodzenia doktryna postulowała tworzenie obrazów po
dobnych stylistycznie i ikonograficznie do dzieł mistrza, ukształtowanych jednak 
inaczej, tj. zgodnie z zasadą poszukiwania lepszej wykładni obrazowej danego

17 — ZabylkozDawslwo...
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Toruńskie malowidło wykonane jest techniką olejną na płótnie lnianym 
dobrego gatunku, o czym świadczy stosunkowo duża gęstość splotów typu 
płóciennego (15 χ 13 nitek w cm2). Ma kształt prostokąta o wymiarach 
131 χ 101 cm, ujętego wertykalnie i zamkniętego u góry nieregularnym 
lukiem typu koszowego. Podobne zamknięcia obrazów często stosował Rem
brandt oraz malarze z jego szkoły13. Stosunkowo duże rozmiary dzieła suge
rują, że było ono przeznaczone do ekspozycji w jakimś przestronnym wnętrzu, 
niekoniecznie jednak o charakterze kultowym. Mogło stanowić schoorsteen- 
mantelstuk, czyli obraz wmontowywany w obudowę kominka reprezentacyj
nego wnętrza jakiejś rezydencji lub siedziby instytucji charytatywnej14. Wiele 
holenderskich historien miało bowiem takie właśnie przeznaczenie, podobnie 
jak duże obrazy parenetyczne niższej rangi gatunkowej, zbliżone w charakte
rze do mor aale tafereelenlb. Musiały jednak nie tylko poruszać widzów 
{movere), ale i oddziaływać na nich zgodnie z typowymi dla figuralnego ma
larstwa niderlandzkiego funkcjami — lering i vermaak16.

„tworzywa” przedstawieniowego oraz poprawiania rzekomych lub rzeczywistych 
błędów pierwowzoru; szerzej na jej temat i o jej popularności w pracowni Rem
brandta — S. van Hoogstraeten, Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst, 
Rotterdam 1678, s. 193 i п.; G. de Lairesse, Het groot schilderboek, t. 1, Amster
dam 1707, s. 51 і п.; J. Warners, Aemulatio, Imitatio, Translatio, Nieuwe Taal- 
gids, 1956, s. 289-295, 1957, s. 82-88 i 193-201; E. de Jongh, Spur o f Wit: Rem
brandts Response to an Italian Challenge, Delta, 12, 1969 (Summer), s. 49-66;
A. Blankert, Rembrandt, Zeuxis and Ideal Beauty, [w:] Album Amicorum J. G. van 
Gelder, Den Haag 1973, s. 35 і п.; H. Miedema, Karel van Mander „Den grondi 
den edel vry schilder-const”, Utrecht 1973, t. 2, s. 388-399; E. K. J. Reznicek, 
Opmerkingen bij Rembrandt, Oud Holland, 91, 1977, s. 78 і п.; B. Gaehtgens, 
Imitare und Aemulare im Werk Adriean van der Werffs, [w:] Holländische Genre
malerei im 17. Jahrhundert, pod red. H. Воска i T. W. Gaehtgensa, Berlin 1987, 
s. 91-116; także prace wymienione w przyp. 32 i w drugiej części przyp. 8.

13 J. Białostocki, Rembrandt’s Basket Arches, Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek, 37, 1986, s. 16-20. Obraz nie ma oryginalnych kromek na skutek wy
cięcia z pierwotnych krosien.

14 Przykłady takich oryginalnych kominków z obrazami — Openbaar Kunst- 
bezit, 25, 1981, nr 2, s. 40 i 44.

15 Wiele dużych historien powstawało nie na konkretne zamówienia, lecz na 
wolny rynek — J. Bruyn, Patrons and early owners, [w:] Corpus..., t. 3, s. 91-98;
о moraale tafereelen zob. A. Dolders, Some remarks on Lairesse ’s Groot schilder
boek, Simiolus, 15, 1985, s. 212.

16 O tych funkcjach — E. de Jongh, Einleitung, [w:] Die Sprache der Bilder. 
Realität und Bedeutung in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts 
[kat. wystawy], Braunschweig 1978, s. 11-20; H. J. Raupp, Ansätze zu einer Theorie
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Rodzaj przedstawienia kwalifikuje toruński obraz do historie, najszla
chetniejszego gatunku obrazowego i najważniejszego w hierarchii nowożytne
go malarstwa, nie wyłączając holenderskiego17. Miejscem akcji jest rozległe 
wnętrze świątynne, podzielone specyficzną konstrukcją architektoniczną na 
dwie części — rodzaj proscenium, na którym rozgrywa się dramatyczna scena 
zwracania srebrników oraz rozbudowane w głąb jej tło scenograficzne. Mimo 
tak prostego, niemal renesansowego schematu przedstawieniowego typu 
„figura-tło”, struktura obrazu jest złożona i niejednorodna w swym pocho
dzeniu. Iluzjonizm form i ogólna dyspozycja motywów są typowo holender
skie, bliskie w charakterze rozwiązaniom formalnym stosowanym przez rem- 
brandtystów. Dotyczy to także ukształtowania przestrzeni obrazowej, nawią
zującego do szesnastowiecznego niderlandzkiego sposobu symulowania głębi 
za pomocą kulisowego układu tzw. planów dystansowych, autonomicznych 
względem siebie i przedstawianych z reguły pod innym kątem perspektywi
cznym18. Najbardziej rozbudowany jest plan bliskodystansowy uformowany 
za pomocą klasycznych środków o włoskim przeważnie rodowodzie. Chodzi 
tu przede wszystkim o system perspektywy centralnej zastosowany w partii 
podłogi, gdzie linie szpar między deskami zbiegają się tuż obok prawej dłoni 
tronującego w centrum Kaifasza. Renesansowo-klasyczne jest również ujęcie 
widzianej od tyłu postaci z księgą dzięki formule obrazowej typu figura scor
zo i przeciwstawieniu Żydowi siedzącemu po drugiej stronie stołu, pokrytego 
wspaniałym wschodnim kobiercem i ujętego w większym niż podłoga skrócie 
perspektywicznym. Klasyczny jest też układ aksonometryczny rozmieszczenia 
figur trzech protagonistów, oparty na rozsławionym przez H. Wölffina kom
pozycyjnym trójkącie równoramiennym, tak jednak skośnie ustawionym, by

der Genremalerei in den Niederlanden im 17. Jahrhundert, Zeitschrift für Kunst
geschichte, 46, 1983, z. 4, s. 401 i п.; E. Sluijter, Belering en verhulling?, De 
zeventiende eeuw, 4, 1988, nr 2, s. З і п.; idem, Didactic and Disquised Me
anings? Several Seventeenth-Century Texts on Painting and the Iconological 
Approach to Northern Dutch Paintings o f this Period, [w:] Art in history. History 
in art. Studies in Seventeenth Century Dutch Culture, pod red. D. Freedberga 
i J. de Vriesa, Getty Center 1991, s. 175-208.

17 A. Blankert, General Introduction, [w:] Gods, Saints and Heroes. Dutch 
Painting in the Age o f Rembrandt [kat. wystawy], National Gallery of Art, Was
hington — The Detroit Institute of Arts — Rijksmuseum, Amsterdam 1981, s. 15 
і п.; L. de Vries, Groepen en stromingen in de Hollandse historieschilderkunst, 
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 33, 1982, s. 14 і п.; A. Dolders, Nederlandse 
historieschilderkunst in de zeventiende eeuw, Metropolis M. 2, 1980-1981, nr 4, 
s. 51-58; J. de Vries, Art History, [w:] Art in history..., s. 249-285.

18 Ten sposób kształtowania głębi był częsty w obrazach pejzażowych XVI w.
— H. G. Franz, Niederländische Landschaftsmalerei im Zeitalter des Manieris
mus, Graz 1969, passim.
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obraz miał jak największą głębię i typowo barokową Jedność” głównych 
motywów.

Plan średniodystansowy ukształtowany został w sposób niezbyt typowy 
dla rembrandtystów. Jest bardzo płytki, parawanowy, usytuowany równolegle 
do płaszczyzny malowidła i w całości wypełniony przez architektoniczną 
konstrukcję o wyraźnie symbolicznym charakterze. Nie występuje on na całej 
szerokości obrazu, lecz urywa się po lewej dając miejsce charakterystycznemu 
dalekodystansowemu „widokowi”, mało czytelnemu w szczegółach i służące
mu przede wszystkim wzmocnieniu wrażenia przestrzenności przedstawienia. 
Ta lewa część malowidła jest monochromatyczna, wykonana techniką przy
pominającą szkicowo-ekspresyjne opracowania drugoplanowych partii wielu 
obrazów Rembrandta i jego szkoły. Dwaj mężczyźni, dyskretnie obserwujący 
z oddali pierwszoplanową scenę, oraz trzy figurki kobiece ukazane na empo- 
rze monumentalnej sali świątynnej świadczą nie tylko o anegdotycznych 
skłonnościach ich twórcy, ale i o przejęciu rembrandtowskiego, sumarycznego 
sposobu malowania podobnych drugorzędnych motywów.

Malowidło toruńskie cechuje dość ciepła, monochromatyczna gama barw
o narastającej przewadze brązów i oliwkowych tonów w „głębszych” partiach 
przedstawienia. Kilkanaście akcentów kolorystycznych o względnie dużej 
jasności i intensywności barwnej sugeruje silne oświetlenie planu figuralnego 
światłem typu reflektorowego, biegnącym spoza kadru obrazu z lewej strony. 
Ten typ chiaroscuro także wiąże obraz ze sztuką Rembrandta, choć niektóre 
formy mają silne „światła własne”, zaś kontrasty światłocieniowe nie są tak 
wyraziste, jak u holenderskiego artysty. Do zharmonizowania tego planu 
z pozostałą częścią dzieła — pozbawioną jaśniejszych partii — posłużył nie
zwykły trik artystyczny. Chodzi tu o wiszącą po prawej stronie złotą lampę 
trójpalnikową, przypominającą swoją dekoracyjną formą i motywami główek 
anielskich siedemnastowieczne świeczniki typu korpusowego. Jej blask uza
sadnia nie tylko kolorystyczną dosadność większości motywów figuralnych, 
ale także stonowane kontrasty światłocieniowe. Caravaggionistyczno-rem- 
brandtowski rodowód tego triku jest oczywisty, choć w podobnej funkcji był 
on wykorzystywany przez rembrandtystów jedynie sporadycznie19. Być może 
został on zapożyczony zjednej z ilustracji słynnego traktatu Crispijna van der 
Passe Della luce del dipingere z 1643 r., studiowanego przez wielu artystów 
holenderskich, co ułatwiała niderlandzka wersja tekstu (il. 4). Mógł to być 
jednak oryginalny pomysł twórcy toruńskiego Judasza, narzucony niejako

19 Dobrym przykładem może być tu malowidło Gijberta Jansz. Sybilla Modli
twa dziąkczynna Dawida z kolekcji Hansa Klenka w Zürichu — W. Sumowski, 
op.cit., t. 1, s. 115; zob. też; H. Rotermund, The Motif o f Radiance in Rembrandt’s 
Biblical Drawings, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 15, 1952, 
s. 101 i n.
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przez konieczność wyeksponowania trój palnikowej lampy, motywu bardzo 
ważnego — o czym będzie jeszcze mowa — dla ideowej koncepcji obrazu.

Rozkład akcentów kolorystycznych na płaszczyźnie malowidła nie jest 
równomierny. Różnią się one dość znacznie swoją malarską plastycznością od 
innych partii obrazu, gdzie dominują brunatne i złamane kolory. Są zgrupo
wane głównie w prawej dolnej części obrazu, dzięki czemu przyciąga ona 
wzrok widza i zachęca do upatrywania w niej najważniejszej partii przedsta
wienia. Lewa strona malowidła zawiera tylko jeden wyraźnie wyodrębniony 
kolorystycznie motyw — nie dorównujący jednak pod tym względem ani po
staciom przy stole, ani też Kaifaszowi. Chodzi tu o Judasza, wyróżniającego 
się na brunatnym tle soczystą ciemną zielenią szaty wierzchniej, jasną karna
cją, rdzawymi barwami koszuli, brody i resztek włosów na głowie. To kolo
rystyczne „upośledzenie” Judasza nie było przypadkowe, bowiem — jak wy
każą to dalsze rozważania — nawet zapożyczone od Rembrandta wyraziste 
ujęcie jego ciała, ekspresyjny gest i tzw. przejmujące spojrzenie zyskiwały na 
głębszym znaczeniu dopiero po rozszyfrowaniu wymowy symbolicznej innych 
motywów. Było to dużą innowacją w stosunku do dzieła van Rijna (Bredius- 
-Gerson 539 A), w którym ukształtowanie postaci Judasza stanowiło naj
istotniejszy element obrazu, wychwalany już przez C. Huygensa, protektora 
Rembrandta z woli Frederika Hendrika van Oranje, jedynego właściwie dwor
skiego mecenasa sztuki w ówczesnej Holandii20.

Centralizm układu kompozycyjno-motywowego naszego dzieła jest kla
syczny i bardziej wyraźny, niż w przypadku podobnych układów u Rem
brandta21. Ma ono czytelną oś obrazową w środkowej sekwencji motywów, 
ściśle powiązanych ze sobą pod względem treściowym i wyróżniających się 
ciepłymi barwami, wielkością i drobiazgowością opracowania. Chodzi tu
o wzorzysty dywan z rozsypanymi monetami, tronującego arcykapłana i eks- 
edrę (aedikula) z rzeźbiarską nastawą o antytetycznym układzie kompozycyj
nym, zwieńczoną wyobrażeniem orła z berłem w prawym szponie. Dominantą 
tej sekwencji jest postać Kaifasza, ukazanego in cathedra. Jego uroczysty 
srebrzysto-złocisty strój składa się z wysokiego kołpaka, płaszcza spiętego 
na piersi podłużną broszą i przepasanego pomarańczową szarfą żupana- 
-dołomana z czerwonymi guzami; żółte nogawice i nieco ciemniejsze panto
fle stanowią harmonijne jego uzupełnienie. Tłem dla tej niewątpliwie najbar
dziej wyeksponowanej personae dramatis jest szarobrunatna nisza, flanko
wana gładkimi kolumnami jońskimi o brązowofioletowej barwie, zwieńczona

20 J. Worp, Constantyn Huygens over de schilder van zijn tijd, Oud Holland, 
9, 1891, s. 126 i п.; Rembrandt w oczach współczesnych, oprac. J. Michałkowa 
i J. Białostocki, Warszawa 1957, s. 47, 98-99, 130.

21 Były one przedmiotem analizy J. Gantnera, Rembrandt und die Verwand
lung klassischer Formen, Francké Verlag, Bern-München 1964, passim.
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belkowaniem typu jońskiego z ciemnougrową nastawą o półkolistym kształ
cie, zawierającą Tablice Mojżeszowe z hebrajskimi napisami (il. 5). Są one 
chronione przez parę złotych rzeźb przedstawiających skrzydlate postacie 
cherubów. Rembrandtowskiej inspiracji przy tworzeniu formy tej dziwnej 
nastawy nie można wykluczyć, gdyż jest ona bliska w układzie kompozycyj
nym i kształtach motywów rycinie B. 110, datowanej autorsko na 1658 rok 
(il. 6)22.

Sposób malowania skomplikowanych deseni brokatowego stroju Kaifasza 
oraz kobierców o pięknie stylizowanych wzorach roślinno-geometrycznych 
jest perfekcyjny i właściwy — według klasycznych teorii sztuki — dla 
„przedmiotowego” malarstwa, którego podstawowym officium było delecta
re. Lepiej zachowane ich partie świadczą, że malarzowi nieobca była umie
jętność odtwarzania materialności, miękkości, a nawet puszystości dywanów 
i drogocennych tkanin. Musiał więc znać nie tylko tonalne sposoby kształto
wania form, ale i technikę malarską stosowaną przez fijn  schilders, którą 
wprowadził Gerard Dou, pierwszy uczeń Rembrandta, i która była szczegól
nie lansowana od 1641 roku23. Gładki sposób malowania, polegający między 
innymi na unikaniu śladów duktu pędzla, nie był jednak naturalny dla twórcy 
toruńskiego obrazu. Świadczy o tym sposób wykonania kilku motywów decy
dujących o venustas kolorystyki jego dzieła. Chodzi tu przede wszystkim
o subtelnie zróżnicowane czerwienie szaty siedzącego przy stole starca, złoci
stą lampę i intensywnie błękitny płaszcz przewieszony przez karło, na którym 
siedzi mężczyzna w białym turbanie. Jego jasnoszary wams z czerwonymi 
nacięciami rękawów stanowi majstersztyk malarski. Łączy on w sobie walory 
techniki lejdejskiej szkoły G. Doua z nieco bardziej szorstką manierą malar
ską takich rembrandtystów, jak Barent Fabritius, Govaert Flink czy Salomon 
Koninck.

*

Choć powinowactwo cech formalnych naszego obrazu z malarstwem 
holenderskim XVII w. nie może budzić wątpliwości, nie jest rzeczą łatwą 
precyzyjne określenie czasu jego powstania i ustalenie, z jakiego kręgu arty
stycznego wywodził się twórca. Synkretyzm stylowy i możliwość wskazania 
mnogich odniesień obrazowych może rzeczywiście sugerować produkt jakiejś 
prowincjonalnej szkoły z XVIII stulecia, a nawet dziewiętnastowieczne naśla
downictwo twórczości małych mistrzów holenderskich. Takie atrybucje —

22 O tej rycinie i jej symbolice — J. D. Cornelissen, Twee allegorische etsen 
van Rembrandt, Oud Holland, 58, 1941, s. 126 i n.

23 O G. Dou i jego manierze malarskiej — P. Hecht, op.cit., s. 24-64 (tu dal
sze wskazania bibliograficzne).



Toruński klasycyzujący Judasz. 135

raczej intuicyjne niż oparte na naukowych przesłankach i znawstwie nowo
żytnej sztuki niderlandzkiej — nie są słuszne.

Eklektyzm jest immanentną cechą toruńskiego dzieła, ale ma on stosun
kowo wąskie granice czasowe, tzn. lata 1640-1680. Echom tonalnego stylu 
malarzy holenderskich z drugiej ćwierci XVII wieku towarzyszą wyraźne 
nawiązania do imitacyjnej maniery obrazowej mistrzów beau fin i, czyli spe
cjalistów od Feinmalerei (i to nie tylko w sposobie malowania kobierców). 
Oczywiste są również związki ze sztuką van Rijna i jego szkoły, bynajmniej 
nie ograniczające się jedynie do dotąd wzmiankowanych oraz brązowej, mo
nochromatycznej tonacji obrazu i charakterystycznych postaci żydowskich24. 
Aranżacja kompozycyjna, dobór motywów i ich ekspozycja wskazują, że 
twórca toruńskiego malowidła znał z autopsji niektóre redakcje tematu Skru
cha Judasza, np. Salomona Konincka, Jacoba de Weta (przynajmniej jedną) 
i Abrahama van der Heckena; ta ostatnia nosi autorską datę — 1654 rok25! 
Nie musiał znać z oryginału arcydzieła Rembrandta (Bred.-Gerson 539 A), 
gdyż było ono kilkakrotnie skopiowane przez różnych malarzy25. Nie ono 
zresztą stanowiło jego główne źródło inspiracji. Bardziej prawdopodobne jest, 
że był nim rysunkowy projekt do tego obrazu (Ben. 8), potem skorygowany 
znacznie w wersji namalowanej27. Zapewne z tego projektu zaczerpnął nasz 
malarz pomysł osiowej kompozycji, frontalnego ujęcia Kaifasza, skomaso
wania Żydów na jednej połowie obrazu i stworzenia dalekodystansowego 
„ogniska” perspektywicznego w postaci wnętrza świątyni żydowskiej. O po
służeniu się tymi rozwiązaniami formalnymi zadecydował z pewnością nie 
tylko podziw dla sztuki Rembrandta. Twórcy toruńskiego obrazu musiały być 
bliskie klasyczne reguły kształtowania przedstawień obrazowych, bynajmniej 
jednak nie te francuskiego pochodzenia, jakie do niedawna błędnie uważano 
za wyróżnik malarstwa holenderskiego okresu Nachblüte, tzn. ostatniej 
ćwierci XVII wieku28. Osiowość kompozycji, jej „tektoniczność” i niemal

24 Na temat „malowniczych” postaci Żydów w twórczości Rembrandta i jego 
uczniów, których pierwowzorami mieli być rzekomo Izraelici z sąsiedztwa — 
Ch. Tümpel, Rembrandt in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbeck bei 
Hamburg 1977, s. 68 i n.

25 Musée de l ’Ermitage. Peinture de l ’Europe occidentale. Catalogue 2, 
Leningrad 1981, s. 179, il. 224 (ten bardzo pokrewny toruńskiemu dziełu obraz 
mógł jednak powstać pod jego wpływem).

26 C. H. Collins, Rembrandt’s thirty pieces o f silver, The Burlington Magazi
ne, 75, 1939, s. 179 i п.; Corpus..., t. 1, s. 194 i n.

27 B. Haak, Nieuw licht op Judas en de zilverlingen van Rembrandt, [w:] 
Album Amicorum J. G. van Gelder, Den Haag 1973, s. 155-158; Corpus..., t. 1, 
s. 185 i n.

28 Ten aspekt historiografii XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego wciąż 
nie jest dostatecznie opracowany; pomocne mogą tu być uwagi B. Gaehtgens,
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wzorcowa (wöllflinowska) Jasność” dyspozycji głównych motywów obrazo
wych były cechami wielu historien holenderskich powstałych około połowy 
XVII stulecia, a nawet wcześniej29.

Za tezą o klasycystycznej redakcji naszego obrazu przemawiają także 
liczne zgodności z postulatami siedemnastowiecznych teorii artystycznych. Na 
uwagę zasługuje tu szczególnie zbieżność układu motywów figuralnych z tym 
oto fragmentem Het schilder-boeck Karela van Mandera, traktatu stanowią
cego swoistą „biblię” artystyczną dla większości artystów niderlandzkich 
XVII wieku: „Ważne postacie powinny wyodrębniać się spośród innych jako 
stojące na podwyższeniu lub siedzące; a ci, którzy zwracają się do nich muszą 
być pokornymi i winni znajdować się na niższym poziomie lub siedzieć po ich 
stronach; tak musi być ze wszystkimi postaciami — powinny być uszerego
wane z każdej strony i czynić gesty na podobieństwo doskonałych aktorów 
teatralnych”30. Dalszy ciąg wywodów wykaże, iż również słynne reguły Piete
ra de Grebera — opracowane już przed 1650 rokiem przez tego znakomitego 
klasycystę związanego czasowo z „akademią” van Rijna — wywarły istotny 
wpływ na redakcję toruńskiego Judasza. Dotyczy to szczególnie dwóch z jego 
jedenastu zaleceń: „Jest rzeczą konieczną dobrze przestudiować źródła lite
rackie do danej historii, szczególnie jeśli chodzi o zdarzenia historyczne lub 
z Pisma Świętego, aby zobrazować jej istotę tak wiernie, jak to jest możliwe”; 
„To, co jest najistotniejsze w danej historie powinno być umieszczone w naj
piękniejszej części obrazu, na jej przedzie”31.

Kolorystyczna intensywność niektórych form toruńskiego malowidła i wy
raźne dążenie do uzyskania tzw. efektu dekoracyjnego rodzić może też skoja
rzenia ze sztuka Południowych Niderlandów. Chodzi tu o tzw. flamandzką 
manierę malarską, która dzięki między innymi Bartholomeusowi van der 
Helst, Jacobowi Backerowi czy Comelisowi van Ceulen stała się dość modna 
po 1650 r. w wielu środowiskach artystycznych Holandii, z Amsterdamem 
i Hagą na czele32.

Adriaen van der Werff 1659-1722, Deutcher Kunstverlag München, 1987, s. ЗО 
i n. (zwłaszcza noty 13, 67-71, 76).

29 Kat. wystawy Gods, Saints and Heroes..., s. 183 i n.
30 Cyt. za: H. Miedema, Karel van Mander..., t. 1, s. 139, t. 2, s. 480; zob. też 

S. van Hoogstraeten, op.cit., s. 109 (o potrzebie uczenia się przez malarzy przed
stawiania emocji u aktorów komicznych).

31 Cyt. za: P. J. J. van Thiel, De Grebbers regels van de kunst, Oud Holland, 
80, 1965, s. 130; patrz też E. Taverne, Salomon de Bray and the reorganization 
o f the Haarlem Guild o f St. Luke in 1631, Simiolus, 6, 1972-1973, s. 54 i п., oraz 
uwagi В. Brennkmeyer-de Rooij w: B. Haak, The golden age. Dutch painters 
of the seventeenth century, New York 1984, s. 63 i n.

32 Zob. J. G. van Gelder, Schilders van de Oranjezaal, Nederlands Kunst- 
historisch Jaarboek, 2, 1948/1949, s. 118-164; idem, Rubens in Holland in
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Mnogość odniesień do różnych nurtów sztuki obrazowej Republiki Zjed
noczonych Prowincji nie musi oznaczać, że toruński obraz jest dziełem wtór
nym czy zbyt eklektycznym, by mógł powstać w tzw. kręgu Rembrandta. 
Rapen, tzn. rozumne zapożyczanie motywów i rozwiązań formalnych wymy
ślonych przez jakiegoś znanego artystę, a przede wszystkim własnego mistrza, 
było wręcz zalecane przez ówczesne doktryny artystyczne i stosowane jako 
podstawa edukacji w większości niderlandzkich pracowni malarskich, z „aka
demią” Rembrandta na czele33. Wielce prawdopodobne posłużenie się przez 
twórcę naszego malowidła wspomnianą już ryciną Feniks (B. 110) czy mie
dziorytem J. G. van Vlieta z 1634 roku, przedstawiającym postać Judasza 
w ujęciu niemal identycznym jak na arcydziele Rembrandta (B. 22)34, nie jest 
więc dowodem na jego niedojrzałość artystyczną. Wręcz przeciwnie, świadczy
o jego dobrym wyszkoleniu zawodowym i właściwej ocenie wartości sztuki 
amsterdamskiego mistrza. Skala tego rapen jest tu zresztą znacznie większa. 
Do niemal każdego elementu struktury przedstawianej toruńskiego dzieła bez 
trudu można odnaleźć odniesienia w rysunkach, rycinach i malowidłach van 
Rijna, a szczególnie w pracach oznaczanych następującymi numeracjami — 
Ben. 6 verso, Ben. 9 recto, Ben. 541, B. 37, B. 43, B. 99, Bredius 577, 
Bredius 509. Tak silne związki naszego malowidła z twórczością Rembrandta 
wskazują, że jego autor był jakiś czas związany z „akademią” van Rijna, któ
rego geniusz cechowała także łatwość narzucania uczniom i współpracowni
kom (z reguły wybitnie utalentowanym) nie tylko obowiązku studiowania jego 
dzieł, ale i naśladowania stylu, ujęć form alno-kompozycyjnych, a nawet 
rozwiązań ikonograficznych. Potwierdzają to również liczne podobieństwa 
stylistyczne toruńskiego obrazu do dzieł innych malarzy z tej „akademii”, 
czego dobrą egzemplifikacją może być Józef tłumaczący sny faraona Salo
mona Konincka z 1655 roku (il. 7) czy przypisywany Constantijnowi van 
Rennese rysunek ze zbiorów berlińskiego Kupferstichkabinett (il. 8).

Eklektyzm toruńskiego malowidła jest cenną wskazówką atrybucyjną. 
Wydaje się, że w świadomości jego autora koegzystowały dwie na pozór 
przeciwstawne orientacje stylowe: rembrandtyzm i klasycyzm. Ten dualizm

de zeventiende eeuw, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 3, 1950-1951, s. 103 
i n.; J. J. de Gelder, Bartholomeus van der Helst, Rotterdam 1921; L. Brusewicz, 
The Paintings by Pieter Nason in Polish Collection, Bulletin du Musée National de 
Varsovie, 22, 1978, s. З і n.

33 Zob. J. Bruyn, On Rembrandt’s Use o f Studio-Props and Model Drawings 
During the 1630s, [w:] Essays in Northern European Art Presented to Egbert 
Haverkamp-Begemann on His Sixtieth Birthday, Davaco Pubi., Doornspijk 1983, 
s. 52-60; J. A. Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, Utrecht 1968, 
s. 113 i n.

34 K. Bauch, Rembrandt. Gemälde, Berlin 1966, s. 30 (il. A. 19).

18 — Zabytkoznawstwo...
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cechował twórczość sporej grupy artystów z kręgu Rembrandta. Dla jednych
— np. Gerbranda van den Eeckhouta — był epizodem35; dla innych — np. 
Ferdinanda Bola, Govaerta Flincka czy Nicolasa Maesa — stanowił sposób 
na życie w dostatku i popularność wśród zleceniodawców, rosnącą wraz 
z odchodzeniem od maniery malarskiej narzuconej im przez Rembrandta36. Za 
zwrotem wielu holenderskich mistrzów „złotego wieku” ku klasycyzmowi — 
wciąż nie przyjmowanym do wiadomości przez zwolenników tradycyjnych, 
„realistycznych” egzegez ich sztuki37 — kryły się nie tylko względy komer
cyjne czy chęć bycia à la mode, tzn. tworzenia w stylu sławnych mistrzów 
(np. Carraccich, Domenichina, Guido Reniego czy Nicolasa Poussina). Nie
rzadko chodziło jedynie o tworzenie obrazów zgodnie z zaleceniami doktryn 
artystycznych, bądź o potrzebę zamanifestowania swoich aspiracji do miana 
pictor artifex lub pictor doctus3*. Często też powodem była chęć poszerzenia 
stylistyki dzieła, tak by mogło ono jak najpełniej wyrażać treści, jakie zda
niem jego twórcy zawierało „tworzywo” literackie przedstawienia. Sądzę, że 
to właśnie było główną przyczyną — poza ściśle z nią związaną aemulatio 
z Judaszem Rembrandta — nadania toruńskiemu obrazowi tak klasycyzującej 
formy39.

35 R. Roy, Studien zu Gerbrand van den Eeckhout, Wien 1972 (Diss., mps), 
s. 205 i n.

36 Np. kat. wystawy Kunst als regeringszaak in Amsterdam in de 17de eeuw. 
Rondom schilderijen van Ferdinand Bol, Lochem 1975; J. W. von Moltke, Govaert 
Flinck, Amsterdam 1965.

37 Narodziły się one już w czasach Diderota i Rousseau — zob. E. Snoep- 
-Reitsma, Chardin and the bourgeois ideals o f this time, Nederlands Kunsthisto
risch Jaarboek, 24, 1973, s. 147-243; P. Demetz, Defenses o f Dutch painting and 
the theory o f realism, Comparative literature published by the University of Ore
gon, 15, 1963, s. 97 і п.; o dalszych dziejach interpretacji tego malarstwa L. Bru
sewicz, Mit realistycznej i antyliterackiej sztuki holenderskiej wieku XVII — naro
dziny, rozkwit, upadek, odrodzenie, Acta Universitatis Nicolai Copernici, 
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XVI, Toruń 1992, s. 3-31; L. de Vries, The 
Changing Face o f Realism, [w:] Art in history..., s. 209-248.

38 Szerzej o tych kategoriach artystycznych — R. W. Lee, Ut Pictura Poesis: 
The Humanistic Theory o f Painting, New York 1967, passim; J. Białostocki, 
„Doctus artifex" and the library o f the artist in XVIth and XVIIth century, [w:] De 
Arte et Libris. Festschrift Erasmus, Amsterdam 1984, s. 11 і n. (tu dalsze wskaza
nia bibliograficzne).

39 Pojęcia „klasycyzm” używam tu w znaczeniach, które W. Tatarkiewicz 
(O znaczeniu terminu klasycyzm, [w:] Muzeum i twórca. Studia z historii sztuki
i kultury ku czci prof. dr. Stanisława Lorentza, Warszawa 1969, s. 177-184) wy
mienia w punktach 4 i 6; patrz też publikacje wymienione w nocie 4 w: A. Dolders, 
Some remarks..., s. 198.
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*

Specyficznie klasycyzująca aranżacja obrazu toruńskiego, a zwłaszcza 
niewielki dynamizm ujęć i gestyki występujących tu postaci wskazują, że 
zafascynowanie sztuką Rembrandta i jego techniką malarską (więcej o tym 
dalej) nie musiało pozbawiać artystę obrazującego rembrandtowski temat 
możliwości jego oryginalnego — pod względem koncepcyjnym (inventio) — 
opracowania. Sprawia ono wrażenie wyrozumowanej i pozbawionej patetycz- 
no-dramatycznych akcentów rekonstrukcji wzmiankowanego przez Ewange
listę zdarzenia, mającej za zadanie przekonać widzów, że reakcje emocjonalne 
jego uczestników były spokojne, racjonalne, a zarazem głęboko umotywowa
ne religijnie. Wrażenie to pogłębia porównanie toruńskiego dzieła z innymi 
przedstawieniami tego samego tematu, bazującymi bądź naśladującymi pier
wowzór Rembrandta. Wszystkie one są ekspresyjnymi wyobrażeniami zasko
czenia i wściekłości Starszyzny żydowskiej wywołanych ekspiacyjną postawą 
Iszkarioty (il. 9). Wszystkie też próbują epatować podobną afektacją gestów 
i gwałtownością ruchów postaci, jaka emanuje ze Skruchy Judasza van Rijna. 
Świadczy to, iż ich autorzy uważali to dzieło przede wszystkim za mistrzow
skie studium emocji (afecten)40. Nie byli w tym odosobnieni, gdyż już wspo
mniany wcześniej C. Huygens uważał malowidło van Rijna za wspaniały 
przykład umiejętności obrazowania ekstrawertycznych postaw protagonistów 
w obrazach typu historie. Wpłynęło to niewątpliwie na przyjęcie przez więk
szość interpretatorów malowidła Rembrandta tezy, że intencją tego artysty 
było — z jednej strony — ukazanie cierpienia duchowego Judasza, symbolu 
wszystkich grzeszników; z drugiej — zademonstrowanie swojej znajomości 
barokowej doktryny affetti, nakazującej ukazywanie w historien przede

4 0  Inne obrazy tych artystów nie zdradzają na ogół ich szczególnego zaintere
sowania popisami sprawności w wyobrażaniu różnych hartstochten en driften des 
gemoeds (określenie zaczerpnięte z traktatu Samuela van Hoogstraetena, op.cit., 
s. 108); już K. van Mander w swym Den grondt der edel vry schilder-const po
święcił dużo uwagi tej umiejętności (zob. jego Het schilder-boeck, Haarlem 1604, 
caput 6. 7, fol. 22); patrz też: W. G. Hellinga, De bewogenheid der Staalmeesters, 
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 8, 1957, s. 181 i n.; J. A. Emmens, Rem
brandt en de regels..., s. 135 i п.; J. Gage, A note on RembrandtMeeste Ende die 
Naetuereelste Beweechgelickheijt, The Burlington Magazine, 111, 1969, s. 381 
і п.; O takim stosunku do tego wzorca świadczą chociażby kolejne wersje Skruchy 
Judasza Jana W. de Weta — K. Bauch, Der frühe Rembrandt..., il. 201; J. Biało
stocki, Der Sünder..., nota 29; F. W. Hollstein, op.cit., t. 19, s. 188 і 308; Cor
pus..., t. 1, s. 193, oraz kat. wystawy: Rembrandt et son école, dessins du Musée 
du Louvre, Paris 1988, s. 105 (rysunek B. Fabritiusa — il. 9).



140 Lech Brusewicz

wszystkim emocji ich bohaterów41. „Jasna” dyspozycja postaci w strukturze 
przestrzennej toruńskiego obrazu, ich ujęcie oraz liczne akcesoria judaistycz
ne o wielopoziomowej wymowie symbolicznej wskazują na inne zaintereso
wania i intencje jego twórcy. Żal Judasza jest mało przekonywający i raczej 
niezbyt poruszający (movere), mimo jego błagalnej pozy. Znacznie bardziej 
przyciąga uwagę powściągliwa, by nie powiedzieć obojętna, postawa innych 
protagonistów. Kontrast ich reakcji jest uderzający i zastanawiający. Brodate 
oblicza pozbawione są wyrazistej mimiki, zaś spokojne gesty sugerują opa
nowanie emocji, chęć uspokojenia Judasza i pewność swych racji. Odmienne 
niż Judasza zachowania członków Sanhedrynu uwydatniają nawet stroje; ich 
kostiumy są „historyzujące”, na poły żydowskie, na poły orientalne, wykon- 
cypowane bez wątpienia na podstawie klasycznych zasad decorum i costu
me42. Natomiast pospolity ubiór Judasza wydaje się być ponadczasowym — 
zgodnym z decorum tej postaci — atrybutem kostiumologicznym, sugerują
cym swoją nijakością niski status społeczny, fizyczną brzydotę i duchową 
nikczemność tego arcygrzesznika43.

Na oryginalność toruńskiej sceny zwracania srebrników wskazuje już tekst 
hebrajski zamieszczony na kartach księgi demonstracyjnie eksponowanej 
przez protagonistę w prawym dolnym rogu malowidła. Jest to fragment tego 
oto starotestamentowego proroctwa Zachariasza (11, 13), które — notabene
— Ewangelista błędnie przypisał Jeremiaszowi i użył w zakończeniu passusu
o żalu Judasza: „Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez Jeremiasza

41 O doktrynie affetti, poza pracami wskazanymi w przyp. 10 i 40, patrz też:
B. Rogerson, The Art o f Painting the Passions, Journal of the History of Ideas, 14, 
1953, s. 68-94; G. Le Coat, Comparative Aspects o f the Theory o f Expression in 
the Baroque Age, Eighteenth-Century Studies, 5, 1971, s. 207-223; J. Wilson, The 
Painting o f the Passions in Theory, Pratice and Criticism in Later Eighteenth 
Century France, New York-London 1981; K. Renger, Adriaen Brouwer und das 
niederländische Bauerngenre 1600-1660, München 1986, s. 41-44 і 120-122; 
P. Hecht, op.cit., s. 104 i n.

42 О tych zasadach — R. W. Lee, op.cit., passim; J. A. Emmens, Rembrandt
en de regels..., s. 51 i п., 70 i п.; Rembrandt w oczach..., s. 51.

43 O problemie decorum postaci: A. Houbraken, De Groote Schouburgh der
nederlantsche konstschilders..., Amsterdam 1718-1721, t. 3, s. 18 i п.; nie jest 
wykluczone, że strój ten miał — zgodnie z ówczesnymi teoriami artystycznymi — 
służyć także podkreśleniu „komicznego” charakteru motywu Judasza (H. J. Raupp, 
op.cit., s. 403 i п.); pewne jest natomiast, iż ubiory postaci z toruńskiego obrazu
i ich zróżnicowanie były całkowicie stosowne z klasycystycznego punktu widzenia,
o czym przekonuje fragment traktatu Gerarda de Lairesse (op.cit., t. 1, s. 194- 
-197), nakazujący specjalistom od historien pokazywanie swych bohaterów przy
najmniej w „uitheemsch en in uitlandsche dragten”, a nie w strojach współcze
snych lub typowych dla kraju pochodzenia danego twórcy.
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proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrnych, zapłatę oszacowanego, 
którego oszacowali synowie Izraela. I dali je na rolę gamcarzową, jako im 
postanowił Pan” (Mateusz 27, 9-11). Ta korekta błędu Ewangelisty nie ma 
odpowiednika w znanych przedstawieniach sceny zwracania srebrników, choć 
sam motyw Starszego żydowskiego pokazującego księgę jest bardzo podobny 
do postaci sofera (pisarza) widocznej np. na wielce pokrewnym obrazie Abra
hama van der Heckena. Świadczy ona też raczej o protestanckim, a nie kato
lickim wykształceniu religijnym autora toruńskiego dzieła, względnie o jego 
kontaktach z wybitnymi egzegetami Pisma.

Posiadanie przez malarza nie będącego Żydem choćby niewielkiej wiedzy
0 wierzeniach i rytuałach żydowskich — nie mówiąc już o znajomości hebraj
skiego — było do XIX wieku ewenementem. Przypadek Rembrandta — arty
sty nader często sięgającego po różne tematy z historii żydowskiej zawarte 
czy to w Biblii, czy też w dziełach Flawiusza Józefa44 — dowodzi, iż nawet 
genialni twórcy sztuki holenderskiej „złotego wieku” musieli konsultować się 
ze specjalistami od judaizmu, jeśli chcieli nasycić swoje dzieła wiarygodnymi 
akcesoriami żydowskimi45. Kompetentnych znawców judaizmu brakowało 
początkowo nawet w Republice Zjednoczonych Prowincji, gdzie Żydzi po 
hiszpańskich i ukraińskich pogromach znaleźli schronienie, a ich kultura 
życzliwe zainteresowanie w kręgach nie tylko humanistów, poetów i uczonych 
holenderskich. Dokumentuje to chociażby jeden z listów słynnego Scaligera, 
chluby lejdejskiego uniwersytetu, najlepszej europejskiej uczelni w pierwszej 
połowie XVII wieku. W liście tym znakomity filolog klasyczny i orientalista 
żali się Drusiusowi, profesorowi uniwersytetu we Franeker, iż w Lejdzie nie 
ma odpowiedniej klasy uczonego specjalizującego się w języku hebrajskim
1 wiedzy o żydowskich zwyczajach46. Choć wkrótce sytuacja poprawiła się,

44 Ch. Tümpel, Die Rezeption der Jüdischen Altertümer des Flavius Josephus 
in den holländischen Historien-Darstellungen des 16. und 17. Jahrhunderts, 
[w:] H. Vekeman, J. Müller Hofstede, Wort und Bild in der niederländischen Kunst 
und Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, Lukassen Verlag, Erftstadt 1984, 
s. 173-204.

45 C. Hofstede de Groot, Kende Rembrandt Hebreeuws?, Oud Holland, 19, 
1901, s. 89 i п.; J. Dyserinck, Eene Hebreeuwsche inscriptie op eene schilderij van 
Rembrandt, Nederlandse Spectator, 1904, s. 160, 315; A. Heppner, Moses zeigt die 
Gesetztafeln bei Rembrandt und Bol, Oud Holland, 52, 1935, s. 241-251; 
R. Hausherr, Zur Menetekel-Inschrift auf Rembrandts Balsazarbild, Oud Holland, 
78, 1963, s. 142-149; H. van de Waal, Steps Towards Rembrandt. Collected Artic
les 1937-1972, Amsterdam-London 1974, s. 113 i п., 223, nota 62.

46 L. Thijsen, 1000 Jaar Polen en Nederland, Walburg Pers, Zutphen 1992, 
s. 118; w holenderskich gminach żydowskich przeważali wówczas marranowie, 
którzy w większości mieli słabe pojęcie o wierze przodków i najczęściej nie znali 
dobrze hebrajskiego.
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nie Lejda jednak, lecz Amsterdam stanowił to centrum kulturowe Holandii, 
gdzie osobom zainteresowanym najłatwiej było uzyskać pomoc kompeten
tnych znawców judaizmu. Tu właśnie działało kilku znakomitych rabinów, 
a założona w 1617 roku przez poetę Samuela Costerà Nederduytsche Aca
demie kształciła — poza arytmetyką i astronomią — także w historii i hebraj
skim; podobne kursy wykładowe — na niemal uniwersyteckim poziomie — 
odbywały się również w powstałym w 1632 roku Athenaeum47.

Toruński obraz zawiera taką liczbę hebrajskich napisów i ikonicznych 
odniesień do wyznania mojżeszowego, iż w porównaniu z nim nawet Tymote
usz Rembrandta (Bredius 129) — dzieło rekordowe pod tym względem 
w jego twórczości — wydaje się mało nimi nasycony. Stanowi to ważną po
szlakę artyzmu naszego malowidła i aspiracji jego twórcy do miana pictor 
doctus. Liczne związki formalne i ikonograficzne naszego Judasza ze sztuką 
rembrandtystów sugerują, że konsultantami jego judaistycznych motywów 
mogli być ci sami rabini (bądź uczeni pochodzenia niderlandzkiego), z któ
rych pomocy korzystał van Rijn i jego współpracownicy48. Jest bardzo mało 
prawdopodobne, by twórca toruńskiego dzieła sam wywodził się z gminy 
żydowskiej, bowiem zawiera ono zbyt wiele poważnych błędów w redakcji 
akcesoriów judaistycznych, jakich Izraelita raczej nie popełniłby. Mogły się 
one natomiast przytrafić malarzowi z rembrandtowskiego środowiska, w któ
rym — jak świadczy chociażby traktat S. van Hoogstraetena — nie brakowa
ło artystów hołdujących z jednej strony zasadzie obrazowania historii biblij
nych zgodnie z hasłem sola scriptura, z drugiej zaś — zaleceniom 
klasycznych doktryn artystycznych, co owocowało najczęściej odległymi od 
„prawdy historycznej” przedstawieniami. Smutny finał zamówienia na obraz 
Sprzysiężenie Juliusa Civilisa u Rembrandta (z lat 1660/1661) — dzieła zbyt

47 M. A. Schenkeveld, Dutch Literature in the Age o f Rembrandt. Themes and 
Ideas, Amsterdam-Philadelphia 1991, s. 13 i п.; hebrajski był już wówczas wykła
dany także na uniwersytecie lejdejskim, a Tora i Talmud drobiazgowo studiowane
— J. C. Lebram, Ein Streit um die hebräische Bibel und die Septuaginta, [w:] 
Leiden University in the Seventeenth Century: an Exchange o f Learning, Leiden 
1975, s. 21-63.

48 Byli wśród nich najznakomitsi rabini holenderscy: dr Ephraim Bueno, Me- 
nasseh Ben Israel, Saul Levy Morteira; także niektórzy lejdejscy i amsterdamscy 
intelektualiści, którzy uczyli się hebrajskiego i spotykali się z przedstawicielami 
gmin żydowskich m.in. w celu dyskutowania problemów biblijnych, byli dobrymi 
znajomymi van Rijna (np. Gerbrand Ansio lub Casper Barleus) — J. Zwarts, 
Hahem Saul Levy Morteira en zijn portret door Rembrandt, Oud Holland, 43, 
1926, s. 1-17; także prace wymienione w przyp. 45.
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historycznie „prawdziwego” — dowodzi, że tego typu przedstawienia gwaran
towały wówczas większe powodzenie u holenderskich odbiorców sztuki49.

Błędem byłoby uważać hebrajskie napisy toruńskiego dzieła jedynie za 
manifest „uczoności” jego twórcy i świadectwo, iż tradycyjna mistrzowska 
kategoria schilder univers eel50 nie wszystkim artystom holenderskim z dru
giej połowy XVII wieku wydawała się ważniejsza niż klasycystyczna — 
doctus artifex. Komplementarny względem pozostałych motywów charakter 
tych napisów wskazuje, że odgrywały one rolę claves interpretandi obrazu51. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie napisu z fragmentem proroctwa Zachariasza, 
który nadaje naszemu przedstawieniu — niejako wbrew jego „momento
wemu” ujęciu — prawdziwie epicki wymiar, gdyż sygnalizuje zarówno jaki 
będzie dalszy ciąg zilustrowanego zdarzenia, jak i ciążące nad jego uczestni
kami fatum. Również tekst wyeksponowany na czerwonym fryzie gzymso
wym aediculi za Kaifaszem jest kluczowy. Nie tylko uzasadnia reakcje 
świadków skruchy Judasza względami doktrynalnymi judaizmu, ale także 
informuje, iż postępowanie (halache) Żydów bierze swój początek z Synaju, 
gdzie prawodawca ludów Izraela otrzymał wytyczne od Jahwe. Głosi on 
(w przekładzie na język polski), że „Tora jest nam dana od Mojżesza” i ściśle 
wiąże się z motywem Tablic Mojżeszowych, które w ikonografii chrześcijań
skiej i judaistycznej bądź symbolizowały, bądź wprost ukazywały przykazania 
Jahwe opierając się na stosownych fragmentach Księgi Wyjścia lub Deutero
nomium. Na toruńskim obrazie napisy na lewej Tablicy są standardowe, jed
nak tylko z punktu widzenia żydowskiego bądź kalwińskiego. Są one zapoży
czone z dwudziestego rozdziału Biblii (14-17) lub z Księgi Powtórzonego 
Prawa (5, 17-21), bez manipulacji dokonanej przez katolików i luteranów, 
polegającej na podziale oryginalnego przykazania dziesiątego na dwa, co 
miało wypełnić lukę po usunięciu II przykazania Jahwe. Prawa Tablica za
miast ukazywać — zgodnie z tradycją żydowską — teksty pierwszych pięciu

49 Rembrandt w oczach..., s. 60; dowodem na to jest też gremialne przejście 
„rembrandtystów” po połowie XVII w. na stronę klasycyzmu, czego nie można 
wyjaśnić jedynie rosnącymi wpływami w środowisku malarzy holenderskich słyn
nego haskiego stowarzyszenia Nil volentibus arduum; zob. H. Gerson, Klasizis- 
mus in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Kunstchronik, 19, 1966, 
s. 317 in .

50 О schilder universeel: J. A. Emmens, Rembrandt en de regels..., s. 122, 
144 i п.; w traktacie W. Goeree, Inleydingh Tot de Practijck Der Al-gemeene 
SchiIder—Konst, Middelburgh 1670, s. 98, pojęcie to jest już połączone z artifex 
doctus.

51 Na tę funkcję rozmaitych napisów na XVII-wiecznych obrazach holender
skich zwrócił już uwagę w swej słynnej, choć nie opublikowanej dysertacji 
R. Keyszelitz, Der „Clavis interpretandi” in der holländischen Malerei des 17. 
Jahrhunderts, München 1957.
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nakazań Bożych, zawiera fragment tego rozdziału zaczynający się słowami: 
„Jam jest Twoim Bogiem, który wyprowadził ciebie z Egiptu...” (Ks. Wyj
ścia 20, 2; Ks. Powt. Prawa 5, 6). Dokładne odczytanie dalszych słów nie jest 
obecnie możliwe ze względu na duży stopień zniszczenia oryginalnych warstw 
malarskich, zrekonstruowanych bez znajomości hebrajskiego i układu tekstów 
Pentateuchu. Poszczególne słowa zdają się jednak świadczyć, że chodzi tu
o kolejne wersety tego rozdziału Księgi Wyjścia52.

Jest wielce prawdopodobne, że napisy hebrajskie na toruńskim obrazie 
miały też ułatwiać identyfikację postaci Starszych żydowskich występujących 
tu w charakterze symbolicznych figueren (beeiden), sygnalizujących wielość 
orientacji religijno-politycznych Żydów w okresie tzw. Drugiej Świątyni. 
Według Flawiusza Józefa — autora dzieł należących do kanonu lektur rem- 
brandtystów — zaowocowały one pięcioma ugrupowaniami odgrywającymi 
decydującą rolę w życiu Izraelitów w czasach Judasza: Faryzeuszów, Sadu
ceuszów, Esseńczyków, Zelotów i ich radykalnym skrzydłem — Sykariusza- 
mi53. Postać pokazująca księgę z proroctwem Zachariasza symbolizuje bez 
wątpienia Faryzeuszów, bowiem tylko to ugrupowanie głosiło potrzebę wiary 
w przeznaczenie. Reprezentantem Saduceuszów, rządzącego ugrupowania 
kapłańskiego, jest arcykapłan Kaifasz ukazany w ujęciu in sedia na tle 
obramionej kolumnami niszy, co nawiązuje do antycznych zwyczajów hono
rowania posągów bóstw, władców oraz rzymskich sędziów siedzących na tzw. 
krzesłach kurulnych przed absydami (np. we wnętrzach bazylik). Do Sadu
ceuszy pasuje też treść hebrajskich napisów widniejących powyżej tej postaci, 
gdyż tylko oni przestrzegali ściśle nakazów Tory i odrzucali wiarę w przezna
czenie. Przedstawiciela Esseńczyków nie wyróżnia — jak się wydaje — nic 
szczególnego. Jest nim siedzący przy stole starzec w czapie typu kołpakowe
go, ponieważ pozostałe drugoplanowe postacie po prawej stronie obrazu 
symbolizują bez wątpienia Zelotów i Sykariuszy. Świadczy o tym ukazanie 
ich w parze oraz Janczarskie” nakrycie głowy i gest wzniesionej prawicy 
jednego z nich. W symbolicznym siedemnastowiecznym Języku” gestów —
o czym będzie jeszcze mowa — znaczył on między innymi „zapowiedź samo
bójstwa”, co może kojarzyć się zarówno z Judaszem, jak i wojowniczymi 
Zelotami, których fanatyzm i poświęcenie były (sądząc chociażby po historii 
obrony Masady) co najmniej takie, jak u janczarów otomańskich.

52 Za szereg informacji o treści napisów i stanie ich zachowania dziękuję panu 
Marcinowi Kozarzewskiemu, który poświęcił wiele czasu na zbadanie i przekonsul
towanie ze znawcami języka hebrajskiego zagadki tych tekstów. Słuszność większo
ści jego supozycji potwierdził pan Adam Bielecki z Instytutu Żydowskiego w War
szawie, któremu również wyrażam podziękowania.

53 O tych ugrupowaniach: Flawiusz Józef, Wojna żydowska, przekład i komen
tarz J. Radożyckiego, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1991, s. 161-166.
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Właściwe zrozumienie roli ikonograficznej napisów hebrajskich i innych 
Judaików” toruńskiego dzieła nie było z pewnością — i nie jest — łatwe dla 
przeciętnego miłośnika sztuki malarskiej. Rodzić to może podejrzenie, iż 
miało ono nietuzinkowych adresatów, bądź — co jest bardziej prawdopodob
ne — że było dla malarza rodzajem sprawdzianu jego kwalifikacji w zakresie 
obrazowania historien zgodnie z obowiązującymi regułami doktrynalnymi54. 
Jeśli ta hipoteza jest słuszna, to wybór tak niezwykle trudnego tematu — 
„rembrandtowskiego” — do tego sprawdzianu wskazuje, że malarz ten był 
doświadczonym artystą, pewnym swych umiejętności. Miał z pewnością świa
domość nowości i rzadkości tematu oraz tego, że już jego rembrandtowska 
redakcja obrazowa zyskała niezwykłe uznanie w różnych kręgach artystycz
nych Holandii. Wiedzieć też musiał, że biblijny rodowód sceny — zapewnia
jący bogate zaplecze egzegetyczne — mógł owocować błędnymi ocenami
i interpretacjami dzieła z racji poważnych różnic w objaśnieniach czynów 
Judasza u średniowiecznych, a później renesansowych (katolickich i prote
stanckich) egzegetów Pisma Świętego55.

*

Choć jest rzeczą wątpliwą, by rozmaite historyczne, doktrynalne i ikono
graficzne uwarunkowania toruńskiego przedstawienia były oczywiste dla sie
demnastowiecznych odbiorców nie zajmujących się profesjonalnie sztuką 
obrazową, nie byli oni skazani jedynie na „sensualny” odbiór tego dzieła. 
Aranżacja sceny, zestaw motywów oraz ich symbolika świadczą, iż autor 
naszego malowidła tworzył je z myślą o typowo holenderskiej, trójstopniowej 
egzegezie dzieł powstałych w ramach i pod egidą poesis — prostej, głębokiej
i wzniosłej, a więc hierarchicznej i coraz bardziej dogłębnej56. Świadczą one 
też, że bliska mu była klasyczna teoria persuasio, która nakazywała nada
wanie dziełu obrazowemu takiego kształtu, by w zależności od stopnia wiedzy
o regułach i celach sztuki mogło ono być odbierane zmysłowo, uczuciowo 
bądź rozumowo57.

54 Poza wywodzącymi się od Albertiego zaleceniami doktryny ut pictura po
esis (zob. рг2ур. 38) i prawami Pietera de Grebbera (zob. przyp. 31), wchodziły tu 
w grę reguły zawarte w: F. Junius, De schilder-konst der oude, Middelburgh 1641, 
S. 103 i n.; Ph. Angel, Lof der Schilder-konst, Leyden 1642, s. 36 i п.; S. van 
Hoogstraeten, op.cit., passim, a szczególnie s. 95 i п.

55 U. Keller, op.cit., s. 89 i n., oraz prace wymienione w: J. Białostocki, Der 
Sünder..., s. 144, nota 25 i 27.

56 Szerzej o tym — J. D. P. Warners, Gewoon, hoog en diep lezen, Spiegel der 
letteren, 11, 1969, s. 191 i n.

57 O persuasio i retorycznej genezie tej teorii: A. Ellenius, De arte pingendi, 
Uppsala-Stockholm I960, s. 61 i п.; J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce,

19 — Zabytkozoawstwo...
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Już „prosty” poziom egzegetyczny, nie wymagający zrozumienia wielo
znacznej symboliki poszczególnych motywów toruńskiego Judasza i odczy
tania claves interpretandi, umożliwiał taką oto jego interpretację: wprawdzie 
postawa Starszyzny żydowskiej wobec ekspiacji Judasza była nieludzka, jed
nak nie natura człowieka i jego skłonności emocjonalne były temu winne, lecz 
czynniki religijne. Interpretację tę podpowiadały nie tylko zachowania prota- 
gonistów, ale i doświadczenia widza z dziedziny kontaktów międzyludzkich 
oraz powierzchowna nawet znajomość Biblii, która w przypadku Holendrów 
wyznania protestanckiego (w XVII wieku trzy piąte populacji) była raczej 
bliska doskonałej. Objaśnienia na drugim poziomie wymagały już dobrego 
rozeznania w teologicznych niuansach egzegezy biblijnej i znajomości hebraj
skiego, bądź wiedzy o tym, co głoszą teksty ukazane na obrazie. Poziom 
trzeci, najtrudniejszy, udostępniała dodatkowa wiedza, jaką zapewniały 
szkoły łacińskie i lektura traktatów o regułach i doktrynach artystycznych, 
niekoniecznie mających w tytułach wskazanie na pictura, koniecznie jednak 
związanych z poesìe5*.

„Prosta” interpretacja nie musiała sprowadzać się jedynie do dostrzeżenia 
antynomii emocjonalnych postaw Judasza i Starszych żydowskich oraz aso
cjacji na temat historii Żydów i dziejów ich religijnego zaślepienia. Świado
mie bądź nie, autor toruńskiego przedstawienia tak bowiem je zredagował, 
aby zasadnicze jego idee były zrozumiałe nawet dla przeciętnie wykształcone
go odbiorcy. Winien on był jedynie znać w ogólnych zarysach podstawy wia
ry żydowskiej, pisma Flawiusza Józefa i wygląd bóżnic (rozróżnienie, czy są 
to bóżnice sefardyjczyków, czy też aszkenazyjczyków nie miało tu chyba 
większego znaczenia). Liczba takich osób w Republice Zjednoczonych Pro
wincji była spora, szczególnie w Amsterdamie59. Mogły one łatwo skonstato
wać, że większość napisów hebrajskich widniejących na toruńskim dziele jest 
podobna do tekstów, jakie Żydzi umieszczali na konstrukcji architektonicznej 
zwanej Aron Hakodesz, czyli na Świętej Arce o kształcie szafy lub niszy słu
żącej do przechowywania świętych zwojów Tory (rodałów)60.

Warszawa 1976, s. 106 i n., 242-246; idem, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, 
Warszawa 1978, s. 48 i n.

58 Drobiazgowo omawia je A. G. van Hamel, Zeventiende-eeuwse opvattingen 
en theorieën over litteratuur in Nederland, s ’-Gravenhage 1918.

59 H. van de Waal, op.cit., s. 114; M. Brugmans, A. Frank, Geschiedenis der 
Joden in Nederland, Amsterdam 1940, s. 21 i n. (już przed 1639 r. istniały w Am
sterdamie trzy bóżnice).

60 M. K. Piechotkowie, Bóżnice drewniane, Warszawa 1957, s. 21 i n.; 
R. Krüger, Die Kunst der Synagoge. Eine Einführung in die Probleme von Kunst 
und Kult des Judentums, Leipzig 1966.
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Skojarzenie konstrukcji architektonicznej za tronującym Kaifaszem 
z Aron Hakodeszem miało istotne znaczenie dla dalszej egzegezy przedsta
wienia toruńskiego i odczytania jego podstawowego „głębokiego” sensu: 
Tora, a szczególnie prawa Mojżesza i wierność im były przyczynami tego, że 
halache Starszyzny żydowskiej (Przełożonych Świątyni) musiało być tak 
niewzruszone i okrutne zarówno wobec Chrystusa, jak i skruszonego skut
kami swego postępku Judasza61. Skojarzenie to umożliwiała już dobra znajo
mość biblijnego opisu Arki oraz przekazu Ezechiela o wyglądzie cherubów 
flankujących tę „wyrocznicę” Boga (Pror. Ezechiela 1, 5-12; Ks. Wyjścia 25, 
17-25). Podpowiadało je również podobieństwo formalne konstrukcji do nie
których judaików z grona tzw. klej-kodesz oraz oczywista aluzyjność motywu 
orła do wzmiankowanego przez Flawiusza Józefa orła ze świątyni jerozolim
skiej z czasów Heroda62. Pomocą w rozpoznaniu wyjątkowego znaczenia tej 
konstrukcji miało być jej usytuowanie w centrum obrazu, wielkość i bogac
two szczegółów o wyraźnie symbolicznym charakterze oraz rola „wykładni” 
poglądów Saduceuszy. Artysta brał tu też z pewnością pod uwagę oczywisty 
dla protestantów — niezależnie od tego, czy zrozumiałe były dla nich treści 
hebrajskich napisów, czy też nie — związek szeregu motywów jego wyobra
żenia Aron Hakodesz z Pawłową nauką o antynomii: Prawa Mojżesza — 
Ewangelia oraz z reformacyjnymi dysputami o zniesieniu posłuszeństwa Za
konowi (lex Mose) przez chrześcijańską „Wolność” (lex naturae). Chodzi tu
o problem corruptio i kalwińską wykładnię tego pojęcia oraz o protestancki 
ikonoklazm, a ściślej mówiąc — o kwestię biblijnego usankcjonowania two
rzenia dzieł sztuk obrazowych i ich wymowy symbolicznej. Szczególnie czy
telny był ten drugi problem z racji wyeksponowania motywów cherubów. 
Stanowiły one bowiem jeden z głównych „kazusów” dyskusji teologicznych
o tym, czy malowane bądź rzeźbione obrazy są wykroczeniami (abusus) 
przeciwko przykazaniu Bożemu, czy też należą do tzw. adioforów, czyli do 
rzeczy (bądź czynności) ani zakazanych, ani też nakazanych przez Boga. 
Choć reformacyjnymi odkrywcami tego kazusu byli Zwingli i Hätzer — 
bohaterowie słynnego ziirichskiego sporu z 1523 roku o użyteczności obrazów

61 Skrucha Judasza mogła wydawać się niezbyt szczera z powodu jego teatral
nego zachowania i charakterystycznego „intensywnego” spojrzenia, które w Hie- 
roglyphica... Johannesa Valerianusa oznaczało obłudę — zob. H. J. Raupp, Unter
suchungen zu Künsttlerbildnis und Künstlerdarstellung in den Niederlanden im 17. 
Jahrhundert, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 1984, s. 123; 
Ch. Lebrun, Afbeelding der hertstogten, Amsterdam 1703, il. 38: Colere melée de 
Crainte.

62 Flawiusz Józef, Wojna żydowska, I 651; idem, Starożytności żydowskie, IV 
149-167.
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— dopiero autorytet Kalwina uczynił z wizerunków cherubów ważny 
argument w dyskusji o dopuszczalności obrazów o „ukrytych znaczeniach”. 
Zinterpretował on bowiem przekaz biblijny o cherubach flankujących Arkę 
Przymierza jako metaforę nakazu Boga, by chronić Jego Majestat przed obce- 
sowością ludzką: „przez to przykrycie arki powstrzymywały one ciekawość 
oka ludzkiego przed kontemplacją Boga [...]. Jeżeli papiści mówią, iż były 
wizerunki cherubinów na arce, to w rzeczywistości odnosi się to [...] do ko
nieczności byśmy zamykali oczy, kiedy zachodzi potrzeba udania się do Boga,
i żebyśmy się do Niego nie przybliżali inaczej niż za pośrednictwem Jego 
głosu”63.

Dla kalwinistów wprowadzenie do toruńskiego Judasza motywu cheru
bów miało z pewnością niebagatelne „mentorskie” znaczenie. Legitymizowały 
one legalność i prawomyślność treści tego obrazu; sygnalizowały, że zawiera 
on rozmaite ukryte posłania religijne; wskazywały na konieczność jego kon
templacji opartej na Słowie Bożym (to bowiem miał na myśli Kalwin pisząc
o przybliżaniu się do Boga za pośrednictwem Jego głosu). Nauki Kalwina 
znakomicie też podpowiadały, jak oceniać nakłanianie kogoś do zła za pomo
cą pieniędzy (corruptio), które — sądząc po wyeksponowaniu motywu po
rzuconych srebrników — miało być także przedmiotem „głębokich” interpre
tacji. Kalwińska wykładnia terminu corruptio (w sensie skłonności ludzi do 
wypaczania nakazów boskich) wprost bowiem prowokowała do rozmaitych 
egzegez historii trzydziestu srebrników, np. takich: ten jest najbardziej winny, 
kto wypacza postanowienia boskie; grzech przeciwko nakazom Boga pociąga 
za sobą surową karę; nie wystarczy poznać swój błąd, by cieszyć się Łaską; 
znajomość lex divina przybliża co prawda cel, do jakiego każdy powi
nien dążyć, lecz nie oznacza to, że jest się predestynowanym do jego osią
gnięcia itp.

Antynomia: lex Mose — Evangelium dotycząca trzech „siostrzanych”, 
choć wrogich sobie religii (judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu) stanowi
ła także płaszczyznę „wzniosłych” interpretacji treści toruńskiego Judasza. 
Dopiero one ujawniały niekorzystną dla Żydów wymowę zdarzenia zobrazo
wanego w tym dziele. Na pozór nadanie konstrukcji architektonicznej za 
Kaifaszem formy Aron Hakodesz, napisy hebrajskie na jej gzymsie i w księ
dze trzymanej przez Faryzeusza oraz zachowanie bohaterów zdarzenia sugeru
ją, że autorowi obrazu chodziło przede wszystkim o usprawiedliwienie postę
powania Żydów. Wisząca niczym miecz Damoklesa nad głowami Starszych 
żydowskich lampa o trzech kagankach — mająca długą tradycję w ikono
grafii chrześcijańskiej jako „światło Świata”, symbol Trójcy Świętej, znak

63 Cyt. za: S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowo
żytnej, Warszawa 1989, s. 112, zob. też s. 42 i n., 116 i n.
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zwycięstwa Ecclesiae i niepodważalności prawd Nowego Testamentu64 — 
z pewnością sygnalizowała coś więcej niż tylko pokrewieństwo trzech religii. 
Podkreślała ich antynomiczność wynikającą z „prawdy”, iż nas chrześcijan 
prawo Mojżesza nie dotyczy, chyba że są to „prawa naturalne”, o których 
mówi Dekalog w przykazaniach 5-10. Przykazania te są ukazane na lewej 
Tablicy Mojżeszowej, po Judaszowej stronie obrazu; prawa — znajdująca się 
w części zajmowanej przez obrońców Zakonu — zamiast pierwszych pięciu 
przykazań zawiera teksty informujące o Jahwe jako zbawcy i prawodawcy 
ludzkości, zacytowane zapewne także dla przypomnienia o protestanckiej 
zasadzie sola scriptura. Przypomnienie to było konieczne z racji chociażby 
kilku mistyfikacji, jakich dopuścił się twórca toruńskiego dzieła opierając się 
na teorii inventie, a zapewne też pod wpływem zasady evidentia, sformuło
wanej już przez Longinusa i eksponowanej w niektórych klasycystycznych 
teoriach sztuki malarskiej65. Wymyślił on bowiem scenografię do zdarzenia ze 
srebrnikami niezgodną ani z biblijnymi wzmiankami o Przybytku jerozolim
skim, ani też z jego opisem pióra Flawiusza Józefa66. Nie przypomina ona 
przedsionka tamtej Świątyni, ani nawet bóżnicy, mimo inspirowania się przez 
malarza wyglądem jej wnętrza (Aron Hakodesz, empora dla kobiet); notabe
ne, bóżnice nie były świątyniami, lecz jedynie domami modlitwy i miejscami 
spotkań Żydów, o czym siedemnastowieczni Holendrzy na ogół wiedzieli, 
bowiem zwiedzanie ich należało — jak się wydaje — wówczas do dobrego 
tonu67.

Toruński obraz zdaje się potwierdzać słuszność tezy U. Kellera, że przy
czyną namalowania przez Rembrandta Skruchy Judasza była chęć zajęcia

64 M. Meiss, Light as Form and Symbol in some Fifteenth-Century Paintings, 
The Art Bulletin, 27, 1945, s. 177 і п.; M. Lurker, Symbol, Mythos und Legende 
in der Kunst, Baden-Baden-Strasbourg 1958, s. 53 і п.; E. Panofsky, Studia 
z historii sztuki, Warszawa 1971, s. 123 і п.; patrz też moje uwagi o obrazie 
J. Ochtervelta w: Ars Emblematica [kat. wystawy], Muzeum Narodowe w Warsza
wie, 1981, s. 87 i n.

65 Longinus, De Sublimitate, XV; Kwintylian, Inst. Or., IV, II, 63-65, VI, II, 
32, VIII, III, 1-2; F. Junius, De pictura Veterum..., Amsterdam 1637, I, IV, s. 37 
(tu szczególnie ważne żądanie, by obraz o temacie historycznym charakteryzowały 
actionis possibilitas i insita veritas)', о inventio: H. Miedema, Karel van Man
der..., t. 2, s. 460-492; A. Ellenius, op.cit., s. 62 i n.

66 Flawiusz Józef, Starożytności żydowskie..., 8, 63-98, і 15, 380-423; idem, 
Wojna żydowska, V, 1-6, 184-227.

67 H. van de Waal, op.cit., s. 114; tradycja żydowska nakazuje umieszczanie 
Świętej Arki na osi wschodniej ściany bóżnicy zorientowanej na Jerozolimę; nie 
przewiduje też ustawiania przed nią tronu kapłańskiego oraz zawieszania w jej 
pobliżu lampy, na dodatek o tak dziwnej formie — bardziej właściwa byłaby tu 
chyba lampa chanukowa lub menora.
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wyraźnego stanowiska w ogólnonarodowej dyskusji nad problemem: Prawo 
Mojżesza — Ewangelia, do czego temat ten — zdaniem Kellera — szczegól
nie się nadawał z racji swoich immanentnych „prawd” antyżydowskich i an
tykatolickich, wytropionych przez ówczesnych specjalistów protestanckich od 
dialektycznej interpretacji Biblii. Jest bowiem podobnym dziełem „rozra
chunkowym”, proponującym — w porównaniu z malowidłem Rembrandta — 
jednak nieco łaskawszy stosunek do Żydów (aemulatio). Świadczą o tym 
nawet gesty protagonistów naszego przedstawienia, namalowane co prawda 
zgodnie z wywodami Juniusa o motus — akcentującymi potrzebę ich prosto
ty, naturalności, różnorodności i czytelności znaczeń68 — będące jednak ge
stami „symbolicznymi”, a nie „samotłumaczącymi się”.

Symboliczny charakter gestów bohaterów toruńskiego Judasza ujawnia 
chociażby próba interpretacji za pomocą Institutio oratoria Kwintyliana 
dziwnego, zdystansowanego wobec pierwszoplanowego zdarzenia zachowania 
się dwóch Żydów ukazanych w głębi po prawej stronie obrazu. Dzieło Kwin
tyliana, stanowiące w XVII wieku kanon każdego niemal artysty o orientacji 
klasy су stycznej, bądź aspirującego do miana doctus, znakomicie tłumaczy to 
zachowanie. Układ palców wzniesionej prawicy jednego z nich odpowiada 
gestowi znaczącemu — wedle Kwintyliana — exordium·, gest drugiego nie 
jest bynajmniej wskazaniem na Judasza, lecz wizualnym podkreśleniem: 
„kładę nacisk na to, co mówię”69. By zrozumieć znaczenia poszczególnych 
gestów niderlandzki widz naszego obrazu nie musiał jednak korzystać z dzieła 
Kwintyliana. Wystarczało odwołanie się do tradycji gestycznej widowisk 
teatralnych organizowanych przez niderlandzkie kamery retoryczne, do któ
rych — notabene — należało w XVII wieku wielu malarzy holenderskich70.

68 F. Junius, De pictura..., III, 4, s. 178 i n. (w trzech holenderskich wyda
niach traktatu Juniusa — De Schilder-konst der Oude..., Middelburgh 1641, 1659
i 1675 — różniących się nieco od wersji łacińskiej dzięki kilku odniesieniom do 
współczesnego malarstwa, są to s. 284 i n.); patrz też G. J. Vossius, De graphica, 
sive Arte Pingendi, Amsterdam 1650, s. 74 i п.; W. G. Hellinga, op.cit., s. 181 i n.

69 Por. Kwintylian, Inst. Or. XI, 3, 92 і 94; patrz też: F. Junius, De pictura..., 
s. 179 i п.

70 W. Vogelsang, Schilderkunst en rederijkerij, Handelingen van de Maat- 
schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1922, s. 25 i п.; J. В. van Gils, 
Jan Steen en de Rederijkers, Oud Holland, 52, 1935, s. 130 i п.; S. J. Gudlaugs- 
son, Ikonographische Studien über die holländische Malerei und das Theater des 
17. Jahrhunderts, Diss., Würzburg 1938, passim; A. Heppner, The popular theatre 
o f the Rederijkers in the work o f Jan Steen and his contemporaries, Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, 3, 1939/1940, s. 22-48; J. Q. van Regieren 
Altena, Rembrandt und die Amsterdamer Bühne, Kunstchronik (N.F.), 10, 1957, 
s. 135 i п.
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Niczym aktorzy pantomimicznych intermezzów teatralnych — tzw. vertoo- 
ningen, często inspirujących niderlandzkich artystów71 — bohaterowie nasze
go obrazu zdają się prowadzić niemą, acz pełną treści konwersację za pomocą 
dłoni i powściągliwej mimiki twarzy będących, jak określił to czołowy uczeń 
Rembrandta Samuel van Hoogstraeten, zwierciadłami serc i umysłów72. Wra
żenie to pogłębia niezwykła scenografia i wyraźnie „dialogowy” typ sceny, 
jeden z trzech ulubionych przez prerembrandtystów i rembrandtystów73.

Analiza gestów występujących w toruńskim Judaszu przy użyciu tablic 
chirologicznych Johna Bulwera — stanowią one najbardziej wiarygodne 
kompendium standardowych gestów aktorów teatralnych XVI i XVII wieku
— daje zaskakująco spójną wykładnię zachowań poszczególnych uczestników 
zobrazowanego zdarzenia. Jest ona wiarygodna z punktu widzenia wierności 
tekstowi biblijnemu, a zarazem nieco przesadnie zhumanizowana w interpre
tacji interakcji. W wyobrażeniu Judasza łatwo można rozpoznać bohatera
0 charakterze sangwinicznym wyrażonym za pomocą kontaminacji dwóch 
typowych gestów aktorskich: ploro (oznaczającego krzyczenie, jęczenie lub 
narzekanie) i dolebit (użalanie się). Patrzący przed siebie Kaifasz, o surowym
1 jakby beznamiętnym obliczu, odpowiada na to ruchem ręki oznaczającym 
niedowierzanie {diffidentia noto). Układ palców lewej dłoni Faryzeusza su
rowo spoglądającego na Judasza wyraża politowanie {commiserationem). 
Wzniesiona prawica Żyda na drugim planie wyraża „ukaranie samego siebie”, 
co — jak już wzmiankowałem — mogło kojarzyć się z Zelotami, słynącymi 
z tego, że po przegranej walce popełniali samobójstwo74.

71 Problem oddziaływania teatru na malarstwo holenderskie próbował badać 
już R. Wustmann, Die Josephsgeschichte bei Vondel und Rembrandt, Kunstchro- 
nik, 18, 1906/1907, s. 81-84; idem, Rembrandt und die Bühne, Bühne und Welt, 
12, 1909, s. 174-183; poza pracami wymienionymi w przyp. 70 też: S. J. Gud- 
laugsson, De komedianten bij Jan Stijn en zijn tijdgenoten, Den Haag 1945; H. van 
de Waal, op.cit., s. 73-89; Ch. Tümpel, Beweeglijke historie, Openbaar Kunst- 
bezit, 25, 1981, s. 64 i n.; M. A. Schenkeveld, op.cit., passim.

72 S. van Hoogstraeten, op.cit., s. 108 i n. — należy tu zwrócić uwagę na 
żądanie Hoogstraetena, by malarze historien studiowali przed lustrem własną twarz 
w różnych grymasach, wcielając się w postać aktora i widza zarazem dla nabrania 
wprawy w nadawaniu obliczom naturalnego, a zarazem wymownego wyrazu; twór
cy toruńskiego dzieła ten postulat nie był z pewnością obcy.

73 Tę specyficzną preferencję tematyczną sygnalizował już B. P. J. Broos, 
Rembrandt and Lastman ’s Coriolanus: the history piece in 17th-century theory 
and practice, Simiolus, 8, 1975/1976, nr 4, s. 199 i n.

74 Zob. J. Bulwer, Chirologia or the Naturali Language o f the Hand, London 
1644; tablice te reprodukuje B. L. Joseph, Elizabethan Acting, London 1964 — 
chodzi o gesty z tabi. 2 С, 4 Μ, 5 L, 5 S, 5 Y, 6 M.
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*

W świetle dotychczasowych ustaleń można zaryzykować twierdzenie, że 
tylko kilku rembrandtystów zdolnych byłoby do namalowania tak ambitnego 
i nasyconego „głębokimi” i „wzniosłymi” treściami dzieła, jak toruński obraz. 
Jego twórca posiadał niewątpliwie „cnoty”, jakie Philip Angel uznał w wy
głoszonym w 1641 roku przemówieniu do malarzy cechu lejdejskiego za nie
odzowne dla dojrzałego mistrza historien; nawet umiejętność oddawania 
pędzlem różnicy między wełnianymi, płóciennymi i jedwabnymi materiała
mi75. Zastosowane rozwiązania formalne i ikonograficzne świadczą, że dobrze 
orientował się również w wywodzących swój rodowód z Rhetorica ad Here- 
nium zagadnieniach implikowanych przez takie pojęcia, jak inventio, dispo
sitio, elocutio czy actio. Co więcej, niemal każdy element struktury naszego 
dzieła zdaje się mówić, że dla jego twórcy istotniejsze było sprostanie wymo
gom funkcji docere i movere, a nie delectare. Nawet intensywna i powabna 
kolorystyka pierwszoplanowych motywów oferowała widzowi coś więcej niż 
tylko „pokusy” dla wzroku. Kryła się za tym niewątpliwa wiedza autora ma
lowidła o colori, doktrynie artystycznej traktującej również o szczegółach 
efektów umiarkowanego używania w ramach tzw. stylu attyckiego świateł 
i cieni (splendor, opacitas)16. Z drugiej strony, mamy tu też do czynienia 
z niderlandzką tradycją wzmacniania wymowy ważnych motywów obrazo
wych stosownymi barwami symbolicznymi, o czym przekonuje lektura trakta
tu van Mandera i podręcznika van Hoogstraetena, powtarzającego (rzecz 
znamienna) niemal bez zmian ustęp dzieła van Mandera o symbolice kolorów. 
Nie jest bowiem chyba przypadkowa kolorystyka szaty Judasza, którą zgodnie 
z tymi źródłami należy interpretować jako wskazanie na jego nadzieję i bo- 
jaźń zarazem; barwy stroju Kaifasza sugerują natomiast troskliwość i pieczo
łowitość arcykapłana77.

Zanim zaproponowana zostanie konkretna atrybucja toruńskiego obrazu, 
trzeba jeszcze odnieść się do zawartych w dokumentacji konserwatorskiej tego 
malowidła informacji o jego technicznej budowie i do opartego na nich dato
wania dzieła na początek XVIII wieku. Są one błędne na skutek złej interpre
tacji wyników badań fizykochemicznych i stratygraficznych podobrazia oraz 
warstw malarskich. Interpretatorka owych wyników wykazała słabą znajo
mość siedemnastowiecznych procedur holenderskich obowiązujących przy

7 5  P. J. Frederiks, Philip Angel’s Lof der Schilderkonst, Oud Holland, 6, 1888, 
s. 119.

7 6  A. Ellenius, op.cit., s. 79 i п.; J. A. Emmens, Rembrandt en de regels..., 
s. wg paginacji podanej przy haśle indeksowym attische stijl.

7 7  H. Miedema, Karel van Mander..., t. 2, s. 584 і п.; S. van Hoogstraeten, 
op.cit., s. 222 i n.
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artystyczno-technicznej realizacji obrazu sztalugowego. Jej konkluzje odno
śnie do pierwotnej budowy technicznej toruńskiego dzieła i procedury jego 
wykonania były następujące: „Obraz został namalowany na płótnie lnianym 
[...], które zostało przeklejone klejem glutynowym. Następnie założono cien
ką zaprawę o grubości około 500 μ, koloru czerwonego; jest to zaprawa kre- 
dowo-olejowa (na bazie kleju glutynowego) z dodatkiem czerwieni żelazowej. 
Na wyszlifowaną zaprawę założono cienkie szare temperowe podmalowanie, 
wykonane bielą ołowianą z dodatkiem czerni z winorośli. Na nim znajduje się 
warstwa malarska wykonana w technice olejnej alla prima. Całość pokrywał 
werniks olejno-żywiczny”78. Gdyby bezkrytycznie zawierzyć temu werdyk
towi, absurdalne byłoby wiązanie toruńskiego Judasza ze szkołą Rembrandta, 
w której obowiązywały określone reżimy technologiczno-techniczne malo
wania preferowane przez mistrza, wielkiego kreatora także w dziedzinie tech
nicznej budowy obrazów79.

Toruński obraz stanowi niemal szkolną egzemplifikację stosowanych 
w Holandii w XVII wieku reguł i etapów tworzenia malowidła sztalugowego, 
które ówczesne źródła niderlandzkie zgodnie określały jako fazy inventie, 
doodverven, opmaken. Każde z tych określeń — w przekładzie na język 
polski niezrozumiałe lub implikujące mylne informacje — oznaczało szereg 
kolejnych czynności decydujących o wyglądzie malowidła i jego czytelności 
czy to w strukturze oglądowej, czy też stratygraficznej80. Czynności te 
w dwóch pierwszych fazach dotyczyły z reguły całej powierzchni malowidła, 
a dopiero w ostatnim etapie tworzenia miały lokalny charakter, tzn. odnosiły 
się do jego wybranych partii. W ośmiu próbkach pobranych z lica toruńskiego 
Judasza ta procedura twórcza jest wyraźnie czytelna, bowiem w ich przekro
jach tylko jedna lub dwie ostatnie warstwy wykazują poważniejsze fizykoche
miczne zróżnicowanie typowe dla holenderskiego opmaken (afschoon), czyli 
nadania obrazowi ostatecznego wyglądu kolorystycznego i przestrzennego.

Sposób zagruntowania toruńskiego malowidła (faza inventie) wykazu
je duże powinowactwo z gruntami stosowanymi przez Rembrandta, jego 
uczniów i współpracowników81. We wszystkich próbkach obecna jest cienka

78 M. Wiciejowska, op.cit., s. 8.
79 Zob. wypowiedź R. Bucka w: Rembrandt After Three Hundred Years: 

A Symposium, Chicago 1973, s. 93 i n.
80 O tych etapach tworzenia obrazu — L. de Pauw-de Veen, De begrippen 

Schilder, Schilderij en Schilderen in de zeventiende eeuw, Brussel 1969, s. 297;
E. van de Wetering, op.cit., s. 19 i п.; idem, De jonge Rembrandt aan het werk. 
Materiaal gebruik en schildertechniek van Rembrandt in het begin van zijn Leidse 
periode, Oud Holland, 91, 1977, s. 34 і n.

81 H. Kühn, Untersuchungen zu den Malgründen Rembrandts, Jahrbuch der 
Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, 2, 1965, s. 189 i n.

20 — Zabytkoznawslwo...
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warstwa bieli ołowianej z drobinami czerni z winorośli, dobrze spojona 
z warstwą kredowo-klejowej zaprawy zawierającej cząsteczki czerwieni żela
zowej i spoiwa olejnego, pochodzące jakoby z przeolejenia warstw malar
skich. Tę tajemniczą warstewkę bieli zinterpretowano jako wykonane techniką 
temperową podmalowanie właściwego malowidła, autonomiczne w stosunku 
do gruntu. W rzeczywistości jest ona integralną częścią zaprawy, służącą 
obniżeniu stopnia jej chłonności i pomagającą uzyskać odpowiednią tonację 
form malowanych w fazie doodverven. Podobne primuersel — by użyć okre
ślenia K. van Mandera — stosowano już w gruntach niderlandzkich obrazów 
w XV i XVI wieku, w różnych tonacjach kolorystycznych82. U Rembrandta
— a także u rembrandtystów, starających się na ogół naśladować techniczne 
rozwiązania mistrza83 — warstwa ta stała się niemal obowiązkową wierzch
nią częścią gruntu. Pokrywała typową zaprawę kredowo-klejowo-ochrową 
(niekiedy z dodatkiem spoiwa olejnego) lub rzadziej — prostą zaprawę kre- 
dowo-klejową. Zabarwienie tej części bywało różne: szare, jasnobrązowe, 
a nawet brunatne84.

Niewątpliwy punkt odniesienia toruńskiego obrazu — Judasz zwracający 
srebrniki Rembrandta — jest namalowany na gruncie złożonym z warstwy 
kredy i kleju glutynowego pokrytej warstewką zawierającą biel ołowianą
i trochę pigmentu brązowego85. Dzieło to powstało jednak w tzw. okresie 
lejdejskim Rembrandta, gdy grunty jego malowideł były jeszcze stosunkowo 
jasne. Później nadawał on pierwszej ich warstwie ciemniejsze zabarwienie za 
pomocą ochry. W zależności od jej ilości zaprawy miały różną barwę, od 
jasnobrązowej przez czerwoną — tak ulubioną już przez Comelisa van Haar
lem86 — do brunatnej. Mimo pokrycia warstewką bieli ołowianej nadawały 
one kolorystyce obrazów van Rijna ciemniejszą tonację, szczególnie po 1640 
roku. Ponieważ toruński obraz także posiada mocno zabarwioną zaprawę 
można przyjąć, że jego twórca należał do drugiej lub trzeciej generacji mala
rzy szlifujących swój talent pod okiem Rembrandta, tzn. współpracujących 
z nim pod koniec lat trzydziestych lub na początku czterdziestych XVII wie
ku. Potwierdza to też łatwy do ustalenia nawet gołym okiem fakt, że wiele

82 J. R. J. van Asperen de Boer, M. Faries, J. P. Filedt Kok, Schildertechniek 
en atelierpraktijk in de zestiende-eeuwse Noordnederlandse kunst, [w:] Kunst 
voor de beeldenstrom. Noordnederlandse kunst 1525-1580, ’s-Gravenhage 1986, 
s. 89 i n.

83 Rembrandt After Three..., s. 83 i n.
84 Dodatkową warstwę primuersel, będącą typową olejową lub klejową impri- 

maturą, zabarwiał Rembrandt także na kolor brązowy — zob. E. van de Wetering, 
De jonge Rembrandt..., s. 35.

85 Corpus..., t. 1, s. 177 i n.
86 J. R. J. van Asperen de Boer, M. Faries, J. P. Filedt Kok, op.cit., s. 90.
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partii toruńskiego malowidła jego twórca pozostawił w stanie „martwej far
by” (gedoodverfde), tak jak to czynił Rembrandt i jego uczniowie w tzw. 
środkowym okresie amsterdamskim. Dotyczy to szczególnie większości partii 
tła wykonanych manierą sbotsata przy użyciu umbry i ugru oraz niewielkich 
dodatków czerni z winorośli lub bieli ołowianej (w rozjaśnieniach, np. nasta
wy aedikuli). W partii podłogi dopatrzeć się można natomiast typowego dla 
rembrandtystów aanleggen, płaszczyznowego położenia koloru (ugier), 
z grubsza jedynie zróżnicowanego. Stanowiło ono podmalowanie także dla 
szat Judasza i Kaifasza, co wskazuje, że w fazie doodverven namalowano 
niemal cały obraz stosunkowo transparentną farbą ugrowo-umbrową, pozo
stawiając tylko kilka fragmentów do wykończenia (m.in. twarze, ręce, błękit
ny płaszcz Faryzeusza). Dość gładki i mało malarski sposób wykonania nad- 
malówek fazy opmaken przypomina manierę malarską J. Victorsa, S. Konin- 
cka, a szczególnie G. van den Eeckhouta z lat pięćdziesiątych XVII w., gdy 
ten przyjaciel Rembrandta czasowo zarzucił ekspresyjny styl na rzecz bardziej 
spokojnego i wygładzonego sposobu malowania głównych motywów87. Wła
śnie w Eeckhoucie, jednym z wybitniejszych mistrzów holenderskich złotego 
wieku, trzeba — moim zdaniem — upatrywać twórcę toruńskiego Judasza, 
namalowanego krótko przed 1660 rokiem.

Mimo bardzo złego stanu zachowania naszego obrazu, mocno utrudniają
cego atrybucję, zaproponowane jego datowanie nie powinno budzić zastrzeżeń 
nie tylko z powodu niewątpliwego powinowactwa stylistycznego i koncepcyj
nego z Judaszem pędzla Abrahama van der Heckena III z 1654 roku. Prze
mawia za tym także klasycystyczna aranżacja przedstawienia, dokładność 
wizualnego przekazu treści implikowanych przez „tworzywo” biblijne oraz 
dość gładki, haptyczny i cienki sposób malowania, podobny jak na obrazie 
Eeckhouta z Muzeum Puszkina w Moskwie datowanym autorsko (165 8)88. 
Wątpliwości co do autorstwa Eeckhouta też nie powinno być zważywszy, iż 
w wielu jego dziełach z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XVII wieku zna
leźć można liczne analogie dla występujących w toruńskim przedstawieniu 
postaci, fizjonomii, akcesoriów, a nawet kompozycji poszczególnych moty
wów. Szczególnie godne polecenia są tu następujące dzieła Eeckhouta: Izaak 
błogosławiący Jakuba z Metropolitan Museum of Art, Dawid i Batsebe 
z Landesgalerie w Hanowerze, Dawid przyrzekający Batsebe ogłoszenie Sa
lomona swym następcą z Narodni Galerie w Pradze, Anna przyprowadzająca 
Samuela do arcykapłana Heliego z Luwru89. Pasuje też do Eeckhouta fakt

87 R. Roy, op.cit., s. 205 i n.
88 Ibid., s. 30 i n„ 205 i 209.
89 Zob. ilustracje w: W. Sumowski, op.cit., nr 397, 403, 417, 457, oraz idem, Ger- 

brand van den Eeckhout als Zeichner, Oud Holland, 77, 1962, il. 10-12, 35,42.
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nadania naszemu obrazowi charakteru dzieła rywalizującego (aemulatio) ze 
słynnym studium vivacitas affectuum — by użyć zwrotu C. Huygensa —
i dziełami kolegów, zredagowanymi podobnie dramatycznie jak Judasz van 
Rijna. Tylko malarz równie jak on doświadczony w obrazowaniu biblijnych 
historien mógł podjąć próbę stworzenia konkurencyjnej wersji skruchy Juda
sza, zgodnej z mistrzowską koncepcją obrazu ukazującego das gesprochene 
Wort90, a zarazem reprezentującego całkiem inny typ przedstawienia — ver- 
tooning-beeld.

THE TORUŃ’S CLASSICIZING JUDAS 
OF THE REMBRANDT’S SCHOOL

Summary

In the collection of old schools paintings in the Institute of Conservation and 
Protection of Cultural Property, Nicholas Copernicus University in Toruń there has 
been since 1966 a painting, showing various formal and iconographie connections 
with Rembrandt’s art. It depits the bible theme of Judas returning the silver coins 
(Matthew 27, 3-5). It is executed in oil technique on canvas support measuring 
131 χ 101 cm. Its author, origin and history is unknown, in spite of an through 
investigation (also technological) conducted during the conservation treatment in 
1976-1978. It was then dated back to the beginning of 18th century, because of 
(among others) the misinterpretation of microscopic observations of ground and 
paint layer samples. Actually the technique of the painting reveals great similarity 
with the painting procedure of the so called Rembrandt’s „Academy”, which is one 
of the proofs that it was executed already in the sixteen twenties.

The bad condition of the painting (extensive lack of the original paint layer in 
certain areas, overpaintings and overcleaning) as well as not quite felicitous re
construction of the destroyed fragments — for example the Hebrew text on the 
right of Moses’ Tablets — seriously diminish its present artistic and antiquarian 
value. However its’ cognitive and historical value is enormous, even if only some 
fragments bear the trace of master’s hand and the signature of the painter (in the 
lower left corner) is practically illegible.

The Toruń’s painting is unique not only because it depicts the bible episode 
painted only by a dozen or so of the outstanding Dutch artists of the 17th century, 
most of them connected with the Rembrandt’s „Academy”. It is also distinguished 
by an uncommon (even among the paintings of van Rijn and his associates) num
ber of Hebrew inscriptions and other accessories of Judaic provenience. They all 
serve as claves interpretendi allowing the typical Dutch exegesis of the content of

90 Szerzej o tym: J. Held, Das gesprochene Wort bei Rembrandt, [w:] Neue 
Beiträge zur Rembrandt-Forschung..., s. 111 і n.
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painting — „simple” (gewoon), „deep” (diep) and „high” (hoog). Their symbolic 
significance is not quite favourable for the Jews, and the composition often mista
ken form Judaic point of view (for example the conformation of the Temple in
terior to the synagogue, giving the construction of the architecture behind the 
Caiaphas’ throne the look of Aron Hakodesh, fragment of the Exodus 20, 2 or 
Deuteronomy 5, 6; placed on the right of the Moses’ Tablets in spite of the first 
five of the precepts of Jahve). All that and elaborating both the details and the 
whole image according to the rule sola scriptura indicates, that the creator of the 
painting was a Protestant, being in contact with Judaic faithful and knowing a little 
of the basics if Jewish faith, but founded in the Calvin interpretation used for the 
picture of biblical records (Zechariah 11, 13; Deuteronomy 5, 17-21; Ezekiel 1, 
5-12; Exodus 25, 17-25; Mathew 27, 3-11).

The uniqueness of the Toruń’s painting manifests also in the fact, that in spite 
of its’ multiplied relations with the images of Judas Sorrow of Rembrandt and his 
pupils — especially with the 1654 painting by Abraham van der Hecken of the 
Hermitage and with the drown Rembrandt’s design (Ben. 8) of his masterpiece 
from 1629 (Bred. — Gerson 539 A) — it was composed in such a way, that its’ 
leading motive is not — and it was there — the contrition of Judas, but the reac
tion of the Sanhedryne members to that fact. The essence of the image is not the 
expression of vivacitas affectuum of the participants of the event, but their rational 
reactions motivated with their faith, expressed — apart from the meaning of Judaic 
accessories and the whole Rembrandt’s idea of the das gesprochene Wort type 
painting — by „speaking” gestures, based in their symbolic on the tradition of the 
theatre gestures of the rhetoric cameras, and especially of their „speechless” inter
mezzi (vertooning-beelden). From the stilistics’ point of view this picture is also 
different from others, basically similar in iconography. It is in certain way eclectic, 
because on one hand it indicates strong dependence from the art of van Rijn, the 
rembrandtists, and even the first fijnschilders; on the other — it is almost the 
manifesto of early Netherlandish classicism and following the classical rules 
of composing historien included (among others) in treatises by K. van Mander,
F. Junius, S. van Hoogstraeten, the so called „rules” by P. de Greber, Lof der 
Schilderkonst by P. Angel and Netherlandish theories on the art of creation and 
perception of poetic masterpieces (poesie), floated by e.g. the ingenious poet Joost 
van den Vondel.

The Tonm’s painting, thought as aemulatio with Judas Contrition by Rem
brandt and the similar representations of his followers beads the witness that their 
biblical „material” not for every artist was only a excuse to show his abilities of 
expressive presentation of peoples passions (hartstocheri) and the tragedy of a 
sinner who realised what he had done, by deceiving Jesus, only to late. This also 
confirmsthe equity of U. Keller’s allegation that by incorporating the scene of 
returning silver coins to the modern iconography Rembrandt intended above all to 
manifest his opinion on the antinomy: lex Mose — lex naturae. It was foreshado
wed by the master’s handling of violent emotional reactions of the participants in 
the final version of Rembrandt’s Judas Contrition, it’s copies and superficial imi
tations by the rembrandtists and the pronouncement of C. Huygens of Rembrandt’s
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approach to Judas, recognised nota bene by the historians of art as a key to the 
problem of young Leiden artists intentions of depicting the silver coins episode. 
Taking in account the substantial significance of the Rembrandt’s doctrine imita- 
tio-aemulatio for the activity of the „academy”, the Tonm’s painting seems to be 
the better key to solve the mystery of those intentions.

The results of detailed formal, technological and iconographical analysis of the 
Toruii’s painting suggests Gerbrand van den Eeckhuot as its’ author and dating it 
back in the late sixteen fifties. Is this painting identical with the one noted on auc
tion in Munich on December 20s, 1917 is still a matter of question.

Translated by 
Joanna Arszyńska 
Katarzyna Wantuch


