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Hans Holbein M³odszy, niemiecki ma-
larz, który wiêkszo�æ ¿ycia spêdzi³ w Szwajcarii
i Anglii, zas³yn¹³ przede wszystkim jako portre-
cista tak znanych osób jak Erazm z Rotterdamu,
król Henryk VIII czy sir Tomasz Morus. Wydaje
siê jednak, ¿e dzi� raczej dwa inne obrazy
Holbeina uchodz¹ za najistotniejsze w jego
twórczo�ci i to one zdobywaj¹ zainteresowanie
historyków sztuki oraz teoretyków literatury
i kultury. Martwy Chrystus i Ambasadorowie,
dzie³a o wieloznacznej wymowie teologicznej
i filozoficznej ukrytej za perfekcyjn¹ form¹
artystyczn¹, mo¿na uznaæ za rodzaj odbicia
kulturowego t³a czasów Holbeina, a mo¿e nawet
za zwierciad³a pó³nocnoeuropejskiego rene-
sansu.

Bardzo ma³o wiadomo o biografii Hol-
beina, a zw³aszcza o pogl¹dach i motywacjach,
które wiod³y go przez ca³e ¿ycie. Urodzi³ siê
w Augsburgu, w rodzinie malarza1  i sam zacz¹³
wcze�nie malowaæ. Od 1515 roku mieszka³
na sta³e w Bazylei, gdzie pozna³ Erazma z Rot-
terdamu i ilustrowa³ jego Pochwa³ê g³upoty.
W latach 1517-1519 pracowa³ w Lucernie i byæ
mo¿e pojecha³ do Mediolanu, w 1519 zosta³
mistrzem w gildii artystów i o¿eni³ siê w Bazylei.
Tutaj rada miejska zatrudni³a go jako malarza,
ale artysta mia³ tak¿e wiele innych zleceñ
na dzie³a religijne � np. na Martwego Chrystusa
namalowanego w latach 1521-1522 i przezna-
czonego zapewne do jednego z bazylejskich
ko�cio³ów. W 1522 roku w Bazylei pojawili siê
luterañscy protestanci, którzy szybko zdobywali

poparcie2 . W latach 1524-1526 Holbein wyje-
cha³ do Francji i Niderlandów, gdzie przy-
gotowywa³ siê miêdzy innymi do namalowania
Madonny burmistrza Meyera. Nastêpne dwa lata
spêdzi³ w Anglii � dziêki listowi polecaj¹cemu
Erazma spotka³ siê tam z Tomaszem Morusem.
Potem wróci³ do Bazylei, gdzie zaakceptowano
ju¿ pogl¹dy Ulricha Zwingliegio, g³oszone tam
przez Johannesa Oecolampodiusa w 1529
roku3 , i pojawi³y siê fale obrazoburstwa4 .
Zapytany przez reformatorów, czy przyjmie
now¹ wiarê, Holbein odpowiedzia³, ¿e potrze-
buje �jasnego wyt³umaczenia komunii �wiêtej
przed przyst¹pieniem�5 , a po kilku miesi¹cach
nale¿a³ do kongregacji6 . W 1532, choæ malarz
by³ wci¹¿ zatrudniony przez bazylejsk¹ radê
i tworzy³ sztukê dekoracyjn¹, nie móg³ ju¿ mieæ
zamówieñ na prace dewocyjne, wyjecha³ wiêc
do Anglii i pozosta³ tam do koñca ¿ycia (wy³¹-
czaj¹c krótk¹ wizytê w Bazylei w 1538 i w Cleve
w 1539). Jako nadworny malarz króla przebywa³
na dworze Henryka VIII nawet po egzekucji
Morusa w 1535. Ambasadorowie powstali
w 1533, w roku zawarcia ma³¿eñstwa Henry-
ka VIII z Ann¹ Boleyn i rok przed wydaniem Aktu
Supremacji i stworzeniem Ko�cio³a Anglii.
W zreformowanej Anglii Holbein ¿y³ a¿ do
�mierci w 1543 roku.

Nieznane s¹ prawdziwe pogl¹dy Hol-
beina na temat reformacji i wiary, nie ma
¿adnych pisemnych �wiadectw malarza
na ten temat7 . Prace artysty nie pozwalaj¹
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1 Jego ojcem by³ Hans Holbein Starszy. Ta i inne informacje biograficzne pochodz¹ z: O. Bätschmann, P. Griener, Hans
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6 Wspomniane jest o tym w: S. Foister, Hans Holbein, [w:] The Dictionary of Art, red. J. Turner, London 1998, t. 14,
s. 666-668.
7 J. Kristeva, dz. cyt., s. 299.
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stwierdziæ czy, a je�li tak, to w co, wierzy³, dzie³
nie da siê tak¿e podzieliæ na obrazy malowane
z czysto pragmatycznych pobudek i te
wyra¿aj¹ce autentyczne my�li autora (je�li takie
prace w ogóle istniej¹). Najbardziej przera¿aj¹cy
obraz Holbeina, Martwy Chrystus, powsta³
równolegle do serii Madonn w czasach jeszcze
spokojnych dla Bazylei, ale ju¿ niepokoj¹cych
dla my�li religijnej. By³o to po wyst¹pieniu Lutra
w Wittenberdze, a w Bazylei, gdzie wolno by³o
publikowaæ reformatorów, w 1522 roku wydano
Bibliê w t³umaczeniu Lutra, ze stron¹ tytu³ow¹
zaprojektowan¹ rok pó�niej przez samego Hol-
beina8 . Martwy Chrystus (1521-22) by³ naj-
pewniej przeznaczony do katolickiego ko�cio³a
� mia³ tam pe³niæ funkcje, jakie pe³ni³o wiele
wcze�niejszych przedstawieñ dewocyjnych:
pobudzaæ do medytacji i pobo¿no�ci. Obraz by³
zapewne predell¹ bez samego o³tarza, przezna-
czon¹ do umieszczenia w krypcie grobowej
lub w Grobie Pañskim9 , co zreszt¹ potwierdza
pe³ny tytu³ dzie³a: Cia³o martwego Chrystusa
w grobie. Ideê kontemplacji pasji i �mierci
Chrystusa znano na d³ugo przed Holbeinem,
a jego obraz nosi �lady dwóch typów pó�no-
�redniowiecznych przedstawieñ Mêki Pañskiej:
tzw. mistycznych krucyfiksów, ekspresyjnie
ukazuj¹cych cierpienie Chrystusa na krzy¿u
i wywo³uj¹cych silne emocje u obserwatorów
oraz nienarracyjnych obrazów Chrystusa stoj¹-
cego w grobie, wydaj¹cego siê ¿ywym i pozba-
wionego �ladów fizycznych tortur poza wi-
docznymi ranami.

Drugiemu ze wspomnianych typów
ikonograficznych, zwanemu czasami Imago
Pietatis, Misericordia Domini lub Vir Dolorum10 ,
czêsto towarzyszy³y przedstawienia Armorum
Christi (narzêdzi Mêki Pañskiej). Obrazy te mia³y
sk³aniaæ do kontemplacji ofiary Chrystusa

i do wspó³czucia, ale prze¿ywanego w �wietle
pó�niejszego zmartwychwstania Pana. Takie
reprezentacje ofiary Chrystusa mog³y czasem
byæ wzbogacone o znaczenie eucharystyczne �
i wtedy sarkofag stawa³ siê o³tarzem, a cia³o
i krew Chrystusa � komuni¹11 . Podobne znacze-
nia pojawia³y siê zarówno w pó�no�rednio-
wiecznych przedstawieniach tzw. �mszy �w.
Grzegorza�, jak i w samych Imagibus pietatis,
malowanych nieraz pod wp³ywem wzrostu
osobistej dewocji i indywidualnej wiary,
wywo³anych przez ruch devotio moderna w XIV
i XV wieku12 . Znaczenie eucharystyczne takich
obrazów wykorzystywano jednak tak¿e w szes-
nastowiecznych sporach pomiêdzy protes-
tantami a katolikami. Tak interpretuje siê np.
obraz holenderskiego malarza, Cornelisa van
Haarlema, Chrystus z krzy¿em i kielichem
z 1592 roku, ukazuj¹cy piêkne, apolliñskie cia³o
Chrystusa. Je�li dzie³o by³o umieszczone w o³-
tarzu jednego z ukrytych ko�cio³ów katolickich,
podczas Eucharystii, bêd¹c t³em dla hostii
trzymanej przez kap³ana w czasie Przeistocze-
nia, mog³o ilustrowaæ dogmat o transsub-
stancjacji. Z drugiej jednak strony, obecno�æ
kielicha na obrazie mo¿e te¿ oznaczaæ, ¿e dzie-
³o mia³o kalwiñskie pochodzenie i sugerowa³o,
¿e komunii powinno siê udzielaæ pod postaciami
chleba i wina � przeciwnie do pogl¹du katolików
na ten temat13 . Dla nas najwa¿niejsze jest
spostrze¿enie, ¿e Martwy Chrystus Holbeina
nie móg³ s³u¿yæ jako przedstawienie jakkolwiek
rozumianego cia³a eucharystycznego
ani ilustrowaæ zwi¹zanych z nim dog-matów.
Umieszczone w krypcie grobowej a nie
w o³tarzu, zmasakrowane cia³o Martwego
Chrystusa stanowi przeciwieñstwo smutnych,
ale pe³nych nadziei obrazów Vir Dolorum �
choæ fundatorzy pracy Holbeina chcieli za-

8 O. Bätschmann, P. Griener, dz. cyt., s. 90-91.
9 Informacja o tym w: J. Kristeva, dz. cyt., s. 288. Obraz nied³ugo trafi³ do kolekcji sztuki Bonifaciusa Amerbacha,
mecenasa Holbeina, u którego wiele religijnych prac Holbeina przetrwa³o ikonoklazm. Zob.: J. Gatrall, Between
Iconoclasm and Silence: Representing the Divine in Holbein and Dostoevskii, �Comparative Literature� 2001, t. 53, nr 3,
[online], dostêp: 11.01.2008, http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3612/is_200107/ai_n8982922.
10 W podobnym czasie (1519-20) nawet sam Holbein namalowa³ �Chrystusa jako Mê¿a Bole�ci� (co jest t³umaczeniem
³aciñskiego Vir Dolorum) � zob.: J. Kristeva, dz. cyt., s. 288.
11 Informacje o temacie Vir Dolorum pochodz¹ z cyklu wyk³adów o ikonografii europejskiej, wyg³oszonych przez dr G.
Jurkowlaniec w semestrze zimowym w 2005 roku w Instytucie Historii Sztuki UW.
12 Ten ruch wp³yn¹³ tak¿e na Erazma, który uczêszcza³ do szko³y prowadzonej przez Braci Wspólnego ¯ycia.
13 Interpretacje obrazu pochodz¹ z cyklu wyk³adów o ikonografii europejskiej, wyg³oszonych przez prof. A. Ziembê w
semestrze letnim 2006 roku w Instytucie Historii Sztuki UW.
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pewne, by dzie³o odgrywa³o te same dawne role
pobudzania pobo¿no�ci, skruchy i wiary, skoro
w XVI wieku do obrazu dodano drewnian¹ ramê.
Na ramie przedstawiono za� piêæ anio³ów
z narzêdziami Pasji i inskrypcjê: �Jesus Naza-
renus Rex (Judaeorum)�14  � jak gdyby bez napi-
su nie by³o to oczywiste15 . Opisy cia³a Chrystu-
sa, które mo¿na znale�æ w niektórych pracach,
t³umacz¹ mo¿liwo�æ takiej niepewno�ci. Surowe
oczodo³y, sztywna twarz i gnicie16  to cechy
zdesakralizowanego cia³a. W tych czasach
Holbein oficjalnie by³ jeszcze katolikiem i dopiero
siedem lat pó�niej przeszed³ na protestantyzm.
Jednak¿e omawiana wizja Chrystusa wydaje siê
bli¿sza raczej protestanckiemu ni¿ katolickiemu
spojrzeniu. Odnosi siê ona do przedstawionej
w 1518 roku Luterañskiej teologii krzy¿a, któ-
ra mówi³a, ¿e powinno siê najpierw rozpoznaæ
Boga w upokorzeniu krzy¿a, a dopiero pó�niej
w glorii i majestacie � przeciwnie do katolickiej
wizji u�wiêcaj¹cej �mieræ na krzy¿u jako
podkre�lenie zmartwychwstania. Wed³ug Lutra,
teolodzy krzy¿a powinni spogl¹daæ na widzial-
ne dzie³a Boga poprzez cierpienie i krzy¿,
a cierpienie ma mistyczn¹ i zbawcz¹ si³ê17 .

Wielu autorów widzi zatem wiêcej powi¹-
zañ miêdzy Martwym Chrystusem i najs³ynniej-
szym ukrzy¿owaniem gotyckiego ekspresjo-
nizmu � o³tarzem z Isenheim, namalowanym
przez Matthiasa Grünewalda w latach 1512-
151518 . Ten i inne wizerunki ukrzy¿owania,
podnio�le ukazuj¹ce nieludzki ból, konwulsje
Chrystusa i rozpacz, by³y czê�ciowo �ladem
tego samego ruchu religijnego, który stworzy³
spokojniejsze Misericordias Domini19 . Kon-
templacja tak ekspresywnych mistycznych
krucyfiksów i ukrzy¿owañ mia³a byæ jednak
bardziej emocjonalna i wywo³ywaæ wiêcej uczuæ
porównywanych do mistycznych (st¹d nazwa
przedstawieñ), choæ by³y one bez zwi¹zku
z prawdziwym mistycyzmem i mistykami, np.
pó�no�redniowiecznym dominikaninem, Mi-

strzem Eckhartem, który jako pierwszy domaga³
siê uwewnêtrznienia do�wiadczenia religijnego
(postulat ten przejê³a pó�niej devotio moderna).
O³tarz Grünewalda mo¿e byæ interpretowany
jako krzyk w najbardziej przera¿aj¹cym momen-
cie ludzkiej historii � w czasie, kiedy Bóg umar³.
Jednak¿e zarówno g³ówna czê�æ o³tarza (Ukrzy-
¿owanie), jak i predella z Op³akiwaniem czy
Z³o¿eniem do grobu przedstawiaj¹ Chrystusa
otoczonego przez ludzi s³u¿¹cych za wzór
pobo¿no�ci � cierpi¹cych i p³acz¹cych,
ale wci¹¿ wierz¹cych. Inaczej rzecz siê ma
z Chrystusem w predelli Holbeina � choæ podob-
nie umêczony i nie¿ywy, jest te¿ samotny:
opuszczony przez ludzi i Boga. Wyciszono
wszystkie uczucia, ale realizm czy raczej
naturalizm martwego cia³a przera¿a znacznie
bardziej ni¿ patetyczna scena z Isenheim.
Nie ma tam niczego poza tym cia³em,
poza ludzk¹ natur¹ Chrystusa, ukazan¹ tak
poruszaj¹co i przekonuj¹co, ¿e nie wiadomo,
czy jaka� inna natura te¿ istnieje. Obserwatora
zostawia siê sam na sam z cia³em, ¿eby móg³
zapytaæ, jak ci zgromadzeni wokó³ martwego
Chrystusa mogli wci¹¿ wierzyæ � i czy wierzyli.
Czy zamiarem Holbeina by³o sprawiæ, aby widz
poczu³ siê tak samotny jak Chrystus? Czy malarz
chcia³ nas raczej zaprosiæ do uczestniczenia
w tej �mierci, do uczynienia jej ¿yw¹, do nadania
jej sensu20 , gdy¿, tak ukazana, sama jej nie ma?

Poczucie ci¹¿enia i nieunikniono�ci
�mierci zostaje tak¿e wzmocnione przez kszta³t
obrazu i grobu � bardzo d³ugi i w¹ski, nie
szerszy ni¿ 30 cm21 . Nowe i oryginalne repre-
zentacje starych tematów by³y znane w czasach
Holbeina � ju¿ oko³o 1480-1500 roku Andrea
Mantegna namalowa³ swojego Martwego Chry-
stusa przedstawionego w bardzo skróconej
perspektywie z punktu usytuowanego nad
stopami Chrystusa. W obrazie Mantegny �mieræ
tak¿e jest zwyk³a i anatomiczna. Jednak ko³o
Chrystusa stoj¹ tutaj p³acz¹ce kobiety, a oczy

14 O drewnianym obramowaniu pisze: J. Kristeva, dz. cyt., s. 290.
15 W katalogu Amerbacha obraz by³ wrêcz sygnowany jako �Portret martwego mê¿czyzny podpisany: Jesus Christus
Rex Judaeorum�. Zob.: J. Gatrall, dz. cyt.
16 Te cechy wymienione s¹ w: S. Foister, dz. cyt., s. 667.
17 O Luterañskiej teologii krzy¿a: J. North, dz. cyt., s. 234-235.
18 Podobieñstwa miêdzy tymi dwoma obrazami s¹ wspomniane w: J. Kristeva, dz. cyt., s. 291-292 i: O. Bätschmann,
P. Griener, dz. cyt., s. 89.
19 Idee tego ruchu czê�ciowo przejêli pó�niej reformatorzy i Luter.
20 Te dwa pytania zadaje J. Kristeva, dz. cyt., s. 289.
21 Zob.: tam¿e, s. 287.
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Pana s¹ spokojnie zamkniête � w przeciwieñ-
stwie do Holbeinowskich, martwych i pó³o-
twartych. Mimo to u¿ycie dziwnej perspektywy
w obu tych obrazach czê�ciowo desakralizuje
postaæ Chrystusa22 .

Ksi¹¿ê Myszkin, bohater powie�ci Idiota
Dostojewskiego, mówi, ¿e �od tego obrazu
niejeden mo¿e utraciæ wiarê�23 . Czy sam Holbein
nie by³ ani katolikiem, ani protestantem, ale ate-
ist¹? Mieszanka sceptycyzmu i humanizmu
tamtych czasów mog³a skutkowaæ utrat¹ wiary.
Julia Kristeva interpretuje pogl¹dy Holbeina
raczej jako melancholiczne, minimalistyczne,
uto¿samiaj¹ce siê z hiatusem, rozdarciem,
zamiast z jakimkolwiek pragnieniem24 , i uzna-
j¹ce �mieræ i cierpienie za najwa¿niejsze
do�wiadczenia nowego cz³owieka25 . Autorka
ostatecznie nie ocenia jednak tego podej�cia
i nazywa je i amoralno�ci¹ technicysty, i harmo-
nijn¹ godno�ci¹, i rozczarowaniem werysty26 .

 Zdaniem Kristevej, melancholiê Holbeina
mo¿na dostrzec tak¿e w serii portretów, które
namalowa³ w Anglii. Surowo�æ postaci, mini-
malizm w przedstawianiu ich uczuæ i nadmiar
bogatych detalów ubrañ i t³a przedstawiaj¹
rozpacz ludzi ¿yj¹cych przy dworze Henryka VIII
i Holbeinowskie rozczarowanie �wiatem, melan-
choliczn¹ erozjê warto�ci symbolicznych27 . Czy
Ambasadorowie nale¿¹ do tej serii portretów?
Obraz stworzony w 1533 bywa nieraz nazywany
podwójnym portretem Jeana de Dinteville
i Georgesa de Selve, francuskiego ambasadora
w Anglii i biskupa Lavaur, tak¿e dyplomaty. Obaj
mê¿czy�ni, ukazani jako m³odzi przyjaciele
(napisy informuj¹, ¿e maj¹ oni 29 i 25 lat)28  s¹
ukazani w pe³nych wymiarach, co by³o niezwy-
k³e w tamtych czasach. Podwójne portrety
malowano prawie tylko parom ma³¿eñskim,
a pe³nowymiarowe postaci pojawia³y siê rzadko,

np. na pomnikach grobowych we Francji.
Te cechy mog¹ wiêc sugerowaæ, ¿e celem
obrazu by³o przedstawienie si³y przyja�ni, która
zwyciê¿a nawet �mieræ. Pomys³ upamiêtniania
i uwieczniania ludzi poprzez sztukê jest widocz-
ny w tym dziele i interpretuje siê go czasem jako
�lad katolickiej wiary w czy�ciec i wagê modlitw
za zmar³ych, do których mog³o zachêcaæ takie
obrazowe memorandum29 . Przedstawieni
w dziele mê¿czy�ni byli w rzeczywisto�ci kato-
likami30 , a jeden z nich nawet biskupem, który
marzy³ o ponownym zjednoczeniu chrze�cijan31 .

 Czy jednak takie odczytanie chcia³ nam
zasugerowaæ Holbein, pozostaj¹cy, przynaj-
mniej teoretycznie, protestantem i mieszkaj¹cy
wtedy na dworze Henryka VIII? Czasy, w których
powstawali Ambasadorowie by³y faktycznie
trudne dla Anglii � tego samego roku król Henryk
VIII w tajemnicy po�lubi³ Annê Boleyn, angielski
arcybiskup Cranmer og³osi³ niewa¿no�æ ma³¿eñ-
stwa Henryka z Katarzyn¹ Aragoñsk¹ (wbrew
pogl¹dom papie¿a na tê kwestiê), Boleyn zo-
sta³a koronowana na królow¹ Anglii i urodzi³a
córkê El¿bietê, a papie¿ ekskomunikowa³ Hen-
ryka. W nastêpnym, 1534 roku, parlament
zatwierdzi³ od³¹czenie siê Anglii od Rzymu.
W tym samym czasie wcze�niejszy opiekun
Holbeina, sir Tomasz Morus, zrezygnowa³
z urzêdu kanclerza, odmówi³ uczestniczenia
w koronacji Boleyn i w koñcu nie zaakceptowa³
Aktu Supremacji, co oznacza³o dla niego uwiê-
zienie w Tower i �mieræ. W czasach przyja�ni
z Erazmem Holbein mia³, zdaje siê, podobne do
s³ynnego humanisty spojrzenie na reformacjê.
Choæ malarzowi mog³y siê podobaæ niektóre
pomys³y Lutra, nie móg³ zaakceptowaæ rady-
kalizmu i fanatyzmu reformatorów i pó�niejsze-
go ikonoklazmu. Na stronie tytu³owej lute-
rañskiej Biblii Holbein przedstawi³ Lutra jako
Herculesa Germanikusa, ale pe³nego strachu

22 J. Gatrall w: dz. cyt. przypomina ten pogl¹d E. Panofsky�ego.
23 Zdanie cytowane przez J. Kristev¹ w: dz. cyt., s. 283.
24 Tam¿e, s. 306.
25 Tam¿e, s. 296.
26 Tam¿e, s. 298, 296.
27 Tam¿e, s. 299-300.
28 Zob.: R. S³odczyk, �Ambasadorzy� Hansa Holbeina M³odszego, �Tekstualia� 2006, nr 5, s. 31.
29 Taka interpretacja Ambasadorów pochodzi z: K. Bomford, Friendship and immortality: Holbein�s Ambassadors revisited,
�Renaissance Studies� 2004, t. 18(4), s. 544�581.
30 Tam¿e, s. 559.
31 R. S³odczyk, dz. cyt., s. 32.
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i fanatyzmu32 . Jakie jednak by³y pogl¹dy Hol-
beina w czasie egzekucji Morusa (który pomimo
ró¿nic mia³ podobne do Erazma, umiarkowane
spojrzenie na reformacjê i który wcze�niej
pomóg³ Holbeinowi), skoro malarz pozosta³
po stronie króla, by malowaæ jego kolejne ¿ony i
kolejnych sekretarzy33 ? W co wierzy³, kie-
dy ilustrowa³ doktrynê usprawiedliwienia
przez wiarê w angielskiej Biblii Milesa Cover-
dale�a z 1535, co mia³o wspomóc plany
Tomasza Cromwella, sekretarza w du¿ej mierze
odpowiedzialnego za los Morusa34 ? I wreszcie,
co my�la³, maluj¹c Ambasadorów?

 Trudne czasy, w których powsta³ obraz
zachêcaj¹ wielu historyków sztuki do poszu-
kiwania ukrytych znaczeñ, których obecno�æ
sugeruje choæby podobny martwym naturom
nadmiar rekwizytów na szafce pomiêdzy dwoma
dyplomatami. Wa¿no�æ tej pó³ki, która zdaje siê
równie bardzo przyci¹gaæ wzrok widza jak same
figury mê¿czyzn, zmusza do zapytania o alego-
ryczn¹ i symboliczn¹ interpretacjê sceny.
Na pierwszy rzut oka na obrazie mo¿na zau-
wa¿yæ wszystkie cechy zwykle kojarzone z rene-
sansem: dwóch bogato ubranych ambasadorów
podkre�la nowe znaczenie podró¿y, stosunków
miêdzynarodowych, polityki i indywidualizmu.
S¹ oni otoczeni takimi symbolami renesansu jak
globusy, przyrz¹dy astronomiczne i matema-
tyczne, instrumenty muzyczne i ksi¹¿ki.
Przedmioty odnosz¹ siê do quadrivium: muzyki,
arytmetyki, geometrii i astronomii, a zawody
mê¿czyzn � do trivium: gramatyki, logiki i reto-
ryki � w ten sposób uciele�niaj¹c wszystkie
siedem sztuk wyzwolonych35  zdobytych przez
m³odych wykszta³conych mê¿czyzn. Wydaje siê,
¿e maj¹ oni wszystkie cechy polityków i dworzan
� triumfuj¹cych, nonszalanckich i eleganckich36

�  wygl¹daj¹ na gotowych zdobywaæ wiêcej
ziem, w³adzy i wiedzy.

 Neoplatoñskie odczytanie obrazu jest
tak¿e mo¿liwe, je�li zwróci siê uwagê na to,
¿e wszystkie przedmioty z górnej pó³ki maj¹
zwi¹zek ze sfer¹ niebiesk¹, astronomi¹ i astro-
logi¹ � s¹ tam zegary s³oneczne, torquetum,
kwadranty i globus nieba, podczas gdy na dolnej
pó³ce znajduj¹ siê ziemskie przedmioty: przy-
rz¹dy geometryczne i ksi¹¿ka arytmetyczna,
ekierka i globus ziemski. Podobnie te¿
mê¿czy�ni: jeden po�wiêcony ziemskim, a drugi
duchowym sprawom. Na �wiecie zdaje siê
panowaæ harmonia � ziemia i niebo umo¿liwiaj¹
dwie równoleg³e drogi dla ludzi � a harmonia ta
mo¿e byæ wyra¿ona za pomoc¹ instrumentów
muzycznych: fletów i lutni. Sama zdolno�æ tak
dok³adnego przedstawienia wszystkich tych
przyrz¹dów jest istotna: dowodzi, ¿e cz³owiek
ma w sobie iskrê bosko�ci, która pozwala mu
stwarzaæ37 .

 Niewspomniana tu jeszcze ksi¹¿ka
z hymnami, le¿¹ca na ni¿szej pó³ce i otwarta
na stronach z Luterañskim t³umaczeniem Veni
Creator Spiritus, mo¿e mog³aby jeszcze byæ
interpretowana jako znak nadziei na zgodê
miêdzy protestantami a katolikami38 , jednak
wiele innych niepokoj¹cych elementów obrazu
nie pozwala na optymistyczn¹ interpretacjê, tym
bardziej, ¿e koresponduj¹ one z atmosfer¹
tamtych czasów. Lutnia ma zerwan¹ strunê,
a jej czarny futera³ podobny jest chyba do trum-
ny i przypomina, ¿e w³a�nie takie instrumenty
muzyczne pojawi¹ siê w XVII wieku na licznych
holenderskich martwych naturach, aby u�wia-
damiaæ krucho�æ i marno�æ ¿ycia. Dinteville ma
broszkê z wyrze�bion¹ czaszk¹39 , globus
ziemski pokazuje Europê do góry nogami40 ,
a autorzy ksi¹¿ki Holbein�s Ambassadors41

dowodz¹, ¿e instrumenty astronomiczne z gór-
nej pó³ki zosta³y niedok³adnie lub b³êdnie nama-
lowane i ¿e nie da siê z nich dobrze odczytaæ

32 Interpretacje tego przedstawienia z: J. Kristeva, dz. cyt., s. 296.
33 Wiêkszo�æ faktów pochodzi z: J. North, dz. cyt., s. 14-23.
34 Tam¿e, s. 23-25.
35 Siedem sztuk wyzwolonych dostrzega w Ambasadorach: S. Greenblatt, At the table of the Great: More�s Self-Fashioning
and Self-Cancellation, [w:] ten¿e, Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare, Chicago-London 1980, s.
17.
36 Stylizowana swoboda by³a zalecana przez B. Castiglione w Dworzaninie.
37 Interpretacje z: S. Greenblatt, dz. cyt., s. 17-18 i: R. S³odczyk, dz. cyt., s. 43.
38 S. Greenblatt, dz. cyt., s. 17.
39 Tam¿e, s. 18.
40 R. S³odczyk, dz. cyt., s. 36.
41 S. Foister, A. Roy, M. Wyld, Holbein�s Ambassadors, London 1997.
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danych. T³umaczenie Lutra na portrecie dwóch
katolików nie mo¿e zostaæ pozytywnie odczy-
tane. �wiat wypad³ z formy. Nawet pod³oga
z Opactwa Westminsterskiego, która, wydaje
siê, jest przedstawiona na obrazie, nie oznacza
ju¿ harmonii kosmosu, ale miejsce niedawnej
koronacji Anny Boleyn42 .

Jednak¿e obiektem niepokoj¹cym
znacznie bardziej ni¿ te subtelne detale jest,
rzecz jasna, anamorficznie ukazana czaszka,
umieszczona z przodu kompozycji. ¯eby ujrzeæ
j¹ w normalnych proporcjach, trzeba spojrzeæ
na ni¹ z ukosa. Anamorfoza � technika perspek-
tywy, która ukazuje obiekt zdeformowany, je�li
siê patrzy na niego z normalnej perspektywy,
a proporcjonalny, je�li siê spojrzy pod ostrym
k¹tem albo przez odpowiednie lustro � zosta³a
wymy�lona zapewne przez Leonadra da Vinci
i zastosowana pó�niej w kilku królewskich
portretach z lat 1530-tych43 . To Holbeinowskie
u¿ycie perspektywy geometrycznej � techniki tak
wa¿nej dla malarstwa renesansowego �
dowodzi umiejêtno�ci i znajomo�ci nowych
tendencji w sztuce, podczas gdy sama wymy-
�lna i chimeryczna forma reprezentacji czaszki
mo¿e byæ tak¿e traktowana jako oznaka indy-
widualizmu, a mo¿e i rodzaj zagadki ukrywaj¹cej
podpis autora, gdy¿ �Holbein� po niemiecku
znaczy dos³ownie �pusta ko�æ�44 .

 Jednak¿e tak wielka czaszka, symbol
�mierci i tym samym rodzaj memento mori,
musia³a powstaæ tak¿e z innych powodów.
Jedn¹ z interpretacji Ambasadorów jest potrak-
towanie obrazu jako przedstawienia dwóch
oddzielnych porz¹dków ontologicznych: ¿ycia
i �mierci. Kiedy widzi siê czaszkê, kiedy
nadchodzi �mieræ, ziemski �wiat ulega rozmyciu
i zmienia siê w nico�æ. I na odwrót: póki ¿yjemy,
nie mo¿emy do�wiadczyæ i zrozumieæ �mierci �
jest niedostêpna � tak jak i czaszka, zapewne
niezauwa¿ona przez ambasadorów, rzucaj¹ca
cieñ w inn¹ stronê ni¿ pozosta³e rzeczy, niewi-
dzialna dla bohaterów. Obraz do�æ dos³ownie

oddaje przej�cie do stanu �mierci: aby zoba-
czyæ, zrozumieæ zdeformowan¹ czê�æ portretu,
trzeba przej�æ kilka kroków i zmieniæ pers-
pektywê. Jednak wtedy traci siê przejrzyst¹
percepcjê pozosta³ych rzeczy � co podwa¿a
pewny status �wiata i podaje w w¹tpliwo�æ
nasz¹ wiarê w realno�æ przedstawieñ sztuki.
Ca³a wytwórczo�æ ludzka, która otacza nasze
ziemskie ¿ycie, kontrastuje z obc¹ i najsztucz-
niej namalowan¹ czaszk¹, która paradoksalnie
okazuje siê jedynym naturalnym elementem45 .

Z drugiej jednak strony wydaje siê,
¿e istnia³y sposoby na utracenie �wiata
zewnêtrznego ju¿ podczas ziemskiego ¿ycia,
sposoby, by ujrzeæ pragnienia i konflikty tego
�wiata przez pryzmat �mierci, który sugeruje
obraz Holbeina. �redniowieczna medytacja
oparta na koncentracji na jednym obiekcie,
czêsto czaszce, mog³a wywo³aæ podobny efekt
u�wiadomienia sobie marno�ci i pozornej
wielko�ci ziemskich rzeczy. Nowy i dziwny
pomys³ skupienia wzroku na czaszce mo¿e
zatem wywodziæ siê z takich �redniowiecznych
praktyk i ich wizerunków46 , np. portretów
�w. Hieronima medytuj¹cego (z czaszk¹ obok
niego). Co zrozumia³e, takie wizerunki czêsto
zawiera³y tak¿e inny kluczowy element medytacji
� krucyfiks. Podobnie i Ambasadorowie. Ma³y
krucyfiks, pó³ukryty za zielon¹ zas³on¹, umiesz-
czony w tak marginalnym miejscu, przynosi
kolejne pytania. Czy jego lokalizacjê na obrazie
powinni�my ³¹czyæ z równie obc¹ i dziwn¹
pozycj¹ czaszki, czy raczej z ca³ym �wiatem
ambasadorów, z którym ³¹czy go zwyk³a
perspektywa przedstawienia? Lub innymi s³owy:
czy krucyfiks nale¿y do ziemskiego �wiata i daje
mu jedyny sens, poza którym panuje ju¿ tylko
�mieræ47 ? Czy te¿ czaszkê powinno siê ³¹czyæ
z Golgot¹, �miejscem czaszki� � i krzy¿a � a ca³y
obraz traktowaæ jako opozycjê dwóch perspek-
tyw: ziemskich spraw i chrze�cijañskiego
memento mori?

42 O. Bätschmann, P. Griener, dz. cyt., s. 188.
43 J. North, dz. cyt., s. 125.
44 E. Panofsky, Galileusz jako krytyk artysytyczny, [w:] ten¿e, Studia z historii sztuki, red. J. Bia³ostocki, Warszawa 1971,
s. 296.
45 Interpretacja z: S. Greenblatt, dz. cyt., s. 19-21.
46 Pomys³ pochodzi z: S. Greenblatt, dz. cyt., s. 21.
47 Tak sugeruje R. S³odczyk, dz. cyt., s. 36-37.
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 Inn¹ interpretacjê anamorfozy Holbeina
daje psychoanaliza. Jacques Lacan zwraca
uwagê, ¿e anamorfoza w ogóle, a zw³aszcza
anamorfoza z Ambasadorów to klucz do zrozu-
mienia jego modelu podmiotowo�ci. Nieczytelna
ze zwyk³ego punktu widzenia forma z przodu
obrazu jest rodzajem braku, nieci¹g³o�ci,
i stymuluje poszukiwanie w³a�ciwego punktu
widzenia i zaspokojenia pragnienia. Po¿¹danie,
które steruje podmiotem i jego spojrzeniem, ma
swoje �ród³o w poczuciu utraty � i tylko w tym
braku, w tej szczelinie pojawia siê podmiot48 ,
wpadaj¹cy ostatecznie w pu³apkê anamorfozy
i schwytany w obrazie49 . W momencie, gdy zo-
staje schwytany, gdy odkrywa, ¿e anamorficzna
szczelina co� znaczy, gdy dostrzega czaszkê �
przez tê w³a�nie czaszkê zostaje zanegowany,
anihilowany, gdy¿ oznacza ona jego w³asn¹
nico�æ50 . Podmiot pojawia siê tylko w braku,
w poczuciu utraty, w nieci¹g³o�ci anamorfozy,
która jest przyczyn¹ i obiektem jego po¿¹dania.
Zaspokojenie pragnieñ nie jest mo¿liwe �
rozdarcie i nieci¹g³o�æ podmiotu s¹ warunkiem
jego narodzin i istnienia, a jedyny mo¿liwy
koniec po¿¹dania dotarcia do znaczenia
to �mieræ51  �  nico�æ czaszki. W szczelinie
ujawnia siê nasza nie�wiadomo�æ, wyparte
pragnienia � bo anamorfoza jest te¿ znakiem
wyparcia tego, co traumatyczne, z porz¹dku
symbolicznego52  � wraz z ni¹, z pêkniêciem
mo¿e pojawiæ siê podmiot. Lacan zwraca uwagê,
¿e takie schwytanie obserwatora w obrazie �
i automatyczne zanegowanie go � pojawi³o siê
w dziele Holbeina w czasach rodz¹cej siê
w³a�nie w renesansie podmiotowo�ci53 . Autor

zwraca tak¿e uwagê na obecne w obrazie
symbole vanitas i na powstaj¹ce w podobnym
czasie prace o marno�ci nauk54  � a wreszcie
na oznakê ostatecznej nico�ci: podmiotu �
zawartej w anamorficznej zagadce55 .

 Tak rozumiana anamorfoza oczywi�cie
sygnalizuje te¿ sztuczno�æ obrazu � przeciwnie
do innego typu przedstawieñ � trompe-l�-oeil,
które udaj¹ sam¹ rzeczywisto�æ i próbuj¹ j¹
zast¹piæ, i które by³y szczególnie popularne
w XVI i XVII wieku. Rzecz jasna, wi¹za³o siê to
tak¿e (podobnie jak i  popularno�æ anamorfoz)
z rozwojem techniki perspektywy, choæ w przy-
padku trompe-l�-oeil mechanizm dzia³ania by³
odwrotny: to punkt widzenia inny ni¿ za³o¿ony
pozwala³ dostrzec sztuczno�æ56 .

 Warto tak¿e przypomnieæ, ¿e wed³ug
Kristevej melancholia Holbeina i poczucie utraty
sensu widoczne s¹ tak¿e w jego angielskich
portretach. Jedn¹ z oznak, które pozwala³yby
w³¹czyæ do tej grupy Ambasadorów mog³oby byæ
nagromadzenie przedmiotów na dwóch pó³kach
pomiêdzy mê¿czyznami, które, podobnie jak
bogactwo detali z innych jego portretów, zdaje
siê byæ rodzajem horror vacui, strachu przed
pustk¹, prób¹ zas³oniêcia lêku licznymi przed-
miotami. Tylko z jakim rozdarciem wi¹¿¹ siê
Ambasadorowie?

 W przypadku Martwego Chrystusa lêk
zwi¹zany jest z identyfikacj¹ z rozdarciem,
z najwiêkszym hiatusem chrze�cijañstwa �
czasem, w którym Bóg jest opuszczony
i martwy. Zdaniem J. Northa ten sam moment
przedstawiaj¹ Ambasadorowie. Autor twierdzi,

48 Te podstawowe cechy lacanowskiej podmiotowo�ci wyja�nia np.: L. Magnone, Wprowadzenie do Lacana, lacan.pl, [online],
dostêp: 16.03.2008, http://www.lacan.pl/spip.php?article12.
49 Tak dos³ownie pisze o tym Lacan: �the singular object floating in the foreground, which is there to be looked at, in order
to catch, I would almost say, to catch in its trap, the observer, that is to say, us.� [w:] J. Lacan, The Four Fundamental
Concepts of Psycho-analysis, t³um. A. Sheridan, red. J. A. Miller, London 1994 s. 92.
50 Lacan pisze: �we see that magical floating object signifies. It reflects our own nothingness� � J. Lacan, dz. cyt., s. 92.
51 Zob. L. Magnone, dz. cyt.
52 L. Magnone, Traumatyczny realizm, lacan.pl, [online], dostêp: 16.03.2008, http://www.lacan.pl/spip.php?article13.
53 J. Lacan, dz. cyt., s. 88.
54 Lacan wymienia np. pracê Corneliusa Agrippy De vanitate scientiarum z 1530 r. Zob.: tam¿e, s. 88.
55 Tak interpretuje obraz J. Lacan, który od samego pocz¹tku widzi w nim oznaki marno�ci sztuk i nauk. Pó�niej odkryta
czaszka ma tylko dodaæ do tego nico�æ podmiotu, nas. Jednak¿e interpretacja S. Zizka tego fragmentu Lacana sugeruje
raczej, ¿e pierwsze spojrzenie na obraz daje wra¿enie triumfuj¹cego renesansu, a to obecno�æ czaszki pokazuje nico�æ
ziemskich dóbr. Takie odczytanie Lacana wydaje siê niezgodne z jego tekstem. Zob.: J. Lacan, dz. cyt., s. 92 i: S. Zizek,
Looking Awry. An introduction to Lacan through popular culture, Cambridge, Massachusetts - London, England 1992,
s. 91. W tej ksi¹¿ce przedstawia tak¿e swoj¹ interpretacjê Lacanowskiej interpretacji Ambasadorów, wydaje siê ona
jednak trochê uproszczona. Zob.: S. Zizek, dz. cyt., s. 10-12, 90-91, 95-96.
56 Tam¿e, s. 112.
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¿e instrumenty astronomiczne i aluzje nume-
ryczne zawarte w namalowanych ksi¹¿kach
pozwalaj¹ wyliczyæ dzieñ i godzinê ukazane
na obrazie: Wielki Pi¹tek 1533 roku, czwart¹
po po³udniu � a wiêc godzinê po �mierci Chrys-
tusa. North podpiera swoj¹ tezê tak¿e
interpretacj¹ takich detali jak pó³odkryty krucyfiks
(co ma siê odnosiæ do liturgii Wielkiego Pi¹tku)
umieszczony w cieniu (co wi¹¿e siê z ukazaniem
momentu, w którym mrok ogarn¹³ ziemiê). Wielu
historyków sztuki nie przyjmuje tych argu-
mentów57 , ale do melancholicznego odczytania
prac Holbeina bardzo one pasuj¹ i umo¿liwiaj¹
spostrze¿enie dodatkowych wiêzi ³¹cz¹cych
dwa chyba najbardziej melancholiczne obrazy
artysty. Rzecz jasna, taka interpretacja opiera
siê w tym wypadku na psychoanalizie. Zygmunt
Freud rozumia³ melancholiê jako narcystyczn¹
identyfikacjê podmiotu z utraconym obiektem,
jako przymus powtarzania traumy, jako przeci-
wieñstwo pomagaj¹cej wyj�æ z traumy ¿a³oby58 .
Lacan, do prób nieosi¹galnego oswojenia
traumy, zaliczy³ ci¹gle powtarzane dzia³ania
z porz¹dku automaton59 . Czy tak¹ traum¹ mo¿e
byæ dla niektórych nico�æ cz³owieka w obliczu

�mierci Boga? Czy takimi powtórzeniami, nie-
mo¿liwymi próbami opisania traumy rozczaro-
wania �wiatem i utraty sensu s¹ obrazy Hol-
beina, ³¹cznie z wypart¹ do innej perspektywy
czaszk¹-Golgot¹, do której wzrok ci¹gle jednak
powraca? Chrze�cijañstwo opiera siê na
przezwyciê¿eniu, usuniêciu tego rozdarcia �
czy obrazy Holbeina nie stawiaj¹ jednak widza
w pozycji podmiotu bli¿szego Lacanowskiej
koncepcji? Czy te¿ maj¹ byæ one prawdziwym
sprawdzianem wiary?

Holbeinowskie oryginalne i szokuj¹ce
obrazy renesansu wydaj¹ siê tylko czê�ciowo
zakorzenione w odkryciach swojej epoki. Para-
doksalnie, wiele nowych pomys³ów Holbeina
mog³o mieæ �ród³a w �redniowieczu lub w rezy-
dualnych pr¹dach kultury mu wspó³czesnej.
�wiadomo�æ bogactwa kulturowego swoich
czasów, ³¹cznie z tradycjami i nowo�ciami, zdaje
siê charakteryzowaæ malarza i umo¿liwiaæ
ró¿norodno�æ interpretacji i znaczeñ przypisy-
wanych jego dzie³om. Wydaje siê, ¿e mo¿na
uznaæ twórczo�æ Holbeina nie tylko za jedn¹
z twarzy pó³nocnoeuropejskiego renesansu,
ale wrêcz za portret epoki.

57 Zob: R. S³odczyk, dz. cyt., s. 38 (na podstawie ksi¹¿ki J. Northa, dz. cyt., s. 247-360).
58 Zob.: D. LaCapra, History and Memory After Auschwitz, London 1998, s. 44-45.
59 L. Magnone, Traumatyczny realizm, dz. cyt.


