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Poœród dyscyplin akademickich kanon
historii sztuki nale¿y do najbardziej z³oœliwych,
zorientowanych na mê¿czyzn i jednoczeœnie
najbardziej podatnych na ingerencje1 . Najprost-
sza analiza selekcji dzie³ zawartych w historii
sztuki Europy Zachodniej w czasie najwiêksze-
go rozkwitu natychmiast pokazuje, ¿e dobór ten
by³ motywowany ideologicznie. Pominiêcie
ca³ych kategorii sztuki i artystów doprowadzi³o
do niereprezentatywnego i wypaczonego
wyobra¿enia o tym, kto wnosi wk³ad do „uniwer-
salnych” idei wyra¿anych przez kreatywnoœæ
i zabieg estetyczny.

Oficjalny wybór wielkich dzie³ sztuki
w swoim obecnym kszta³cie wiele zawdziêcza
rozpowszechnionemu tekstowi H. W. Jansona,
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Salomon bada XVII-wieczne malarstwo holenderskie g³ównie pod k¹tem ukazywania
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P.S.

Historia sztuki od czasów najdawniejszych po
dzieñ dzisiejszy, po raz pierwszy opublikowa-
nemu w 1962 roku i regularnie wydawanemu od
tego czasu2 . Choæ Janson nie stworzy³ tej listy,
jego osobisty i dokonany z ograniczonej liczby
mo¿liwoœci dobór dzie³ sprawia, ¿e tekst sam
w sobie jest wart przeanalizowania. W swych
zrêbach historyczny kanon sztuki w formie, jak¹
przybiera on u Jansona (i innych, którzy bez
za¿enowania pod¹¿aj¹ œciœle za nim) wywodzi
siê przede wszystkim z szesnastowiecznego
dzie³a florenckiego artysty i kronikarza Giorgio
Vasariego, ¯ywoty najs³awniejszych malarzy,
rzeŸbiarzy i architektów, opublikowanego w roku
1550 i w o wiele obszerniejszej postaci
wydanego powtórnie w 15683 . Zbiorowi temu

* N. Salomon, The Art Historical Canon: Sins of Omission, w: (En)gendering Knowledge, red. J. Hartman, E. Messer-
Davidow, Chicago 1991; przedruk w: D. Preziosi, The History of Art History: A Critical Anthology, Oxford 1998, s. 344-
355, 551-553.
1 Chcia³abym podziêkowaæ Griseldzie Pollock, Keith’owi Moxey’owi, Flavii Rando, Ellen Davis oraz redaktorom Joanie
E. Hartman i Ellen Messner-Davidow za przeczytanie wczeœniejszej wersji niniejszego eseju.
2 H. W. Janson, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzieñ dzisiejszy, Warszawa 1993; por. ten¿e, The History
of Art: A Survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day, New York 1962. W licznych
artyku³ach praca poddawana jest krytycznej analizie: E. Dickinson, Sexist Texst Boycotted, „Women Artists News”, nr 4
1979, s. 12; E. Tufts, Beyond Gardner, Gombrich, and Janson: Towards a Total History of Art , „Arts Magazine”, nr 8
1981, s. 150-4; B. R. Collins, Book Review of H. W. Janson and E. H. Gombrich, „Art Journal”, nr 1 1989, s. 90-95.
3 G. Vasari, ¯ywoty najs³awniejszych malarzy, rzeŸbiarzy i architektów , prze³o¿y³, wstêpem i objaœnieniami opatrzy³
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powszechnie przypisuje siê nie mniej, lecz
w³aœnie zakrojenie pierwszej „nowoczesnej”
ekspozycji historii sztuki Europy Zachodniej, zaœ
taki os¹d znajduje potwierdzenie w oddzia³y-
waniu dzie³a i uprzywilejowaniu jego budowy
jako powielanego wzoru4 . Vasari wprowadzi³
uk³ad, b¹dŸ formê dyskursu, która w swych
nieustannych powtórzeniach kreuje i utrzymuje
dominacjê konkretnej p³ci, klasy spo³ecznej
i rasy jako dostarczyciela kultury i sztuki.

Vasari pisa³ sw¹ kronikê w czasie, gdy
rozwijane pod auspicjami papieskiego patronatu
osi¹gniêcia artystów dojrza³ego renesansu,
Rafaela i Micha³a Anio³a, by³y przyswajane
zarówno w perspektywie dziedzictwa kulturo-
wego, jak i historii Florencji. D¹¿enie Vasariego
nie tylko do projektowania historii, ale te¿ do
umieszczenia Florencji w samym jej centrum
wp³ynê³o na treœæ i formê jego dzie³a5 . Podczas
gdy nowoczeœni historycy sztuki uznaj¹,
¿e stawianie sztuki Micha³a Anio³a za
niedoœcigniony wzór wszelkiej artystycznej
kreacji (wy¿ej nawet od czczonych artystów
antyku) jest zaaran¿owane, niewielu uda³o siê
przejrzeæ projekt Vasariego pod k¹tem bardziej
podstêpnych aspektów. Niezaprzeczalnie
strukturalne w³aœciwoœci jego pracy –
chronologiczne porz¹dkowanie biografii wed³ug
pokoleñ oraz wydawanie wartoœciuj¹cych
s¹dów, które uwypuklaj¹ innowacyjnoœæ i wza-
jemne wp³ywy – nadal z powodzeniem dominuj¹
wœród przyjêtych metod uprawiania historii
sztuki.

Najwa¿niejsze za³o¿enie kroniki Vasa-
riego le¿y w przekonaniu, ¿e wielka sztuka jest
wyrazem indywidualnego geniuszu i mo¿e byæ
zrozumiana jedynie poprzez biografiê6 . Nacisk
po³o¿ony jest na ¿yciorysy jednostek (o czym
zaœwiadcza tytu³ ksi¹¿ki), streszczaj¹c je
i odgradzaj¹c od spo³ecznego i politycznego
otoczenia. Nieod³¹czne i wykalkulowane ograni-
czenia, jakie poci¹ga za sob¹ taki typ
kronikarstwa s¹ oczywiste. Najbardziej zna-
cz¹ce zastrze¿enie sprowadza siê do tego, ¿e –
jako system – natychmiast wi¹¿¹ one dzie³o
sztuki z przekonaniem o nieprzystêpnoœci geniu-
szu i w ten sposób z powodzeniem usuwaj¹ je
ze sfery rozwa¿añ o nim jako o rzeczywistym
sk³adniku w procesie przemian spo³ecznych –
procesie, który obejmuje tak produkcjê, jak
i konsumpcjê7 . A zatem utworzenie historii
sztuki widzianej przez pryzmat biografii zamyka
drogê analizie dzie³ jako materialnych przed-
miotów oraz zrozumieniu ich formu³uj¹cej roli
w dynamice rozwoju ideologicznych konstruk-
tów8 .

Tutaj oto w dziele Vasariego mo¿emy
odnaleŸæ miejsce, w którym narodzi³ siê lub te¿
zosta³ wynaleziony mit „artysty” jako konstruktu.
„Artysta” ten jest to¿samy z autorem, którego
œmieræ og³aszali wspó³czeœni myœliciele pokroju
Rolanda Barthesa9 . Vasari zapocz¹tkowa³
sposób myœlenia, wed³ug którego to, co warto
wiedzieæ o dziele sztuki mo¿e byæ wyjaœnione
jedynie w œwietle wiedzy o twórcy. Jak pisa³
Barthes, „Autor” (który jest identyczny

K. Estreicher, Warszawa 1985, T. 1-8. Wydania t³umaczonej na wszystkie jêzyki ksi¹¿ki Vasariego pojawiaj¹ siê regularnie.
Najczêœciej cytowana edycja to Le vite de’ piu eccelenti pittori, scultori ed architettori Italiami, red. G. Milanesi, T. 1-9,
Florence 1865-79. Zob. te¿ bibliografiê Vasariego: T. S. R. Bose, Giorgio Vasari: The Man and The Book, Princeton
1971, s. 341.
4 ¯ywoty Vasariego s¹ „tradycyjnie definiowane jako pierwsza historia sztuki” (W. E. Kleinbauer, T. P. Slavens, Research
Guide to The History of Western Art, Chicago 1982). Chocia¿ z pewnoœci¹ s¹ one najbardziej wp³ywowym zestawieniem
artystów i historii sztuki, nie by³y wcale pierwsze. Zob. najbardziej kompletn¹ historiê historii sztuki: J. Schlosser, Die
Kunstliteratur, Vienna 1924. Sam Vasari opiera³ siê na kompilacji klasycznych Ÿróde³, takich jak Plutarch i Pliniusz
Starszy; zob. P. Rubin, What Men Saw: Vasari’s Life of Leonardo da Vinci and The Image of the Renaissance Artist, „Art
History”, nr 1 1990, s. 34.
5 ¯ywion¹ przez Vasariego chêæ przypisania Florencji pod rz¹dami Medyceuszy wiêkszoœci zas³ug renesansu
szczegó³owo rozwa¿a A. Bunt, Artistic Theory In Italy, 1450-1600, Oxford 1940, s. 86-102; T. S. Bose, dz. cyt., T. 1.
6 Dla zapoznania siê z pe³n¹ dyskusj¹ na temat tego, jak biografia mistyfikuje sztukê w tradycyjnych tekstach historyczno-
artystycznych zob. G. Pollock, Artists Mythologies and Media Genius, Madness and Art History, „Screen”, nr 3 1980.
Zob. te¿ wczesne wyjaœnienie biografii i mitu artysty w kategoriach psychologicznych: E. Kris, O. Kurz, Legend, Myth,
and Magicin the Image of Artist: A Historical Experiment, New Haven 1979.
7 G. Pollock, Vision and Difference: Femininity, Feminism, and the Histories of Art , London 1988, zw³. rozdz. 1.
8 Ta¿, Women, Art, and Ideology: Questions for Feminist Art Historians, „Woman’s Art Journal” (dalej: WAJ), nr 1 1983,
s. 39-48.
9 R. Barthes, The Death of the Author, w: Image-Music-Text, red. i przek³ad S. Heath, London 1977, s. 142-147.
Najœwie¿sze zastosowanie eseju Barthesa do potrzeb historii sztuki poczyni³a Griselda Pollock.
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z Vasariañskim „Artyst¹”), gdy w niego wierzyæ,
jest zawsze wyobra¿any jako przesz³oœæ swego
dzie³a:

ksi¹¿ka i autor niejako samoczynnie stoj¹ na
pojedynczej linii rozdzielonej na przed i  po.
Uwa¿a siê, ¿e autor wykarmia sw¹ ksi¹¿kê,
co znaczy, ¿e on istnieje przed ni¹, myœli,
znosi cierpienie, ¿yje ni¹, jest w stosunku do
swego dzie³a w tej samej relacji pierwszeñ-
stwa, co ojciec do syna10 .

Spo³ecznie rzecz ujmuj¹c, jednostka,
któr¹ Vasari nazywa artyst¹ jest panem
w³asnego losu i ju¿ dlatego kimœ czytelnie
dookreœlonym pod wzglêdem p³ci, rasy
i zaszeregowania klasowego; mówi¹c œciœlej, to
bia³y mê¿czyzna reprezentuj¹cy wy¿sze
warstwy spo³eczne. Tylko ktoœ taki, poprzez
swoj¹ pozycjê spo³eczn¹, upowa¿niony jest do
przyznawania sobie prawa do wolnoœci
i powo³ania do tworzenia, które wed³ug
konstruktu Vasariego s¹ niezbêdne.

Co wiêcej, mo¿na wskazaæ na moment,
w którym Vasari wymyœli³/powo³a³ do ¿ycia
krytyka, b¹dŸ historyka sztuki11 . Osi¹gn¹³ to
przez nadawanie poszczególnym dzie³om
prawomocnoœci opartej na wartoœciuj¹cym
os¹dzie, który stawa³ siê obowi¹zuj¹cy dziêki
powadze jego autorytetu12 . Podstawowe strate-
gie wi¹¿¹ siê tu w powik³any sposób. Wielkie
dzie³a sztuki traktuje on jako owoc ¿ycia
niezg³êbionego geniuszu. Geniusz jednak, choæ
niezrozumia³y, mo¿e byæ wydobyty i zostaæ
udostêpniony poprzez œwiadectwo i objaœnienie
historyka sztuki. W konsekwencji, to on ma
przyzwolenie i autorytet do orzekania o tym,
co prezentuje wysok¹ jakoœæ i jest wartoœciowe.
W³adza nieuchronnie wpisana w profesjê
historyka sztuki zosta³a szybko podchwycona
i b³yskawicznie ujawni³a siê w pismach nastêpcy

Vasariego, Rafaello’a Borghiniego, w jego
ksi¹¿ce Il Riposo…13 , wydanej w roku 1584. To,
co by³o nowe w postawie teoretycznej
Borghiniego – i wkrótce sta³o siê norm¹ – to fakt,
i¿, jako ¿e sam nie by³ artyst¹, pisa³ raczej
z pozycji konesera sztuki, ni¿ osoby, która j¹
uprawia. Co nawet istotniejsze, kierowa³ swoje
pisma do nowej grupy czytelników, mi³oœników
sztuki – jednostek wykszta³conych, które
zechcia³y byæ ukszta³towane przez odpowiednie
w niej obycie14 . Podczas gdy Vasari daje do
zrozumienia, ¿e zwraca siê do szerszego krêgu
odbiorców, Borghini z naciskiem podkreœla,
¿e spisuje biografie artystów nie tylko na
potrzeby innych artystów, ale tak¿e dla tych,
którzy, choæ nimi nie s¹, ¿ycz¹ sobie znaleŸæ siê
w pozycji oceniaj¹cych dzie³a sztuki15 .
Niezaprzeczalnie jest to równie¿ przedmiotem
najwiêkszego zainteresowania w Historii
sztuki… Jansona.

Dwa najbardziej znacz¹ce dokonania
czasów Vasariego, które w z³o¿ony sposób
wi¹¿¹ siê z pocz¹tkiem, kondycj¹ i sukcesem
jego organizacji historii sztuki to stworzenie
akademii oraz rozpowszechnianie obrazów za
poœrednictwem reprodukcji. Pierwsze z nich ma
bezpoœredni zwi¹zek z samym Vasarim.
Za³o¿ona przez niego florencka Accademia del
Disegno by³a wspierana wspólnym autorytetem
Micha³a Anio³a i rz¹du republiki w osobie Cosima
de’ Medici16 . Dok³adnie tak, jak ksi¹¿ka
Vasariego sta³a siê obowi¹zuj¹cym na kolejne
stulecia modelem historii artystów-mê¿czyzn,
jego akademia ustanowi³a wzór akademii sztuk
na ca³ym kontynencie europejskim a¿ do
dzisiejszych czasów17 . Sta³a siê ona miejscem,
gdzie potencjalni artyœci mogli nauczyæ siê
dawaæ pierwszeñstwo tym wartoœciom formal-
nym, które Vasari i jego nastêpcy opiewali
w sztuce Micha³a Anio³a. Akademia zinstytucjo-
nalizowa³a nauczanie sztuki w ca³ej Europie,

10 Tam¿e, s. 145.
11 Na temat zwi¹zku ¯ywotów… Vasariego i XVI stulecia postrzeganego jako “epoka krytyki” zob. P. Burke, The
Renaissance, London 1987, s. 54-55.
12 E. H. Gombrich, Meditations on a Hobby Horse, London 1965, s. 109.
13 Il riposo di Rafaelle Borghini in cuidella pittura e della scultura si favella, de’ piu famose opere loro si fa menzione,
e le cose principali appartenenti a dette arti s’ insegnano, red. M. Rosci, Milan 1967.
14 M. Barasch, Theories of Art: From Plato to Winckelmann, New York 1985, s. 206-209.
15 A. Blunt, dz. cyt., s. 101.
16 Historiê Akademii Sztuki oraz nowatorsk¹ postawê Vasariego bada N. Pevsner, Academies of Art, Past and Present,
Cambridge 1940.
17 Tam¿e.
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a jej za³o¿eniem nie by³o nic innego, jak w³aœnie
zapewnianie jej studentom dostêpu do boskiego
geniuszu.

Jak wykaza³a Linda Nochlin, forma
akademii, wraz z jej priorytetem studiowania
aktu z ¿ywego modela, odbiera³a kobietom (jako
damom) mo¿liwoœæ tworzenia „wielkiej sztuki”18 .
Akademia natychmiast blokuje wejœcie kobiet do
kanonu, a tak¿e staje siê racjonalnym uzasad-
nieniem dla ich wykluczenia – wykluczenia, które
historycznie wyprzedza³o jej zinstytucjonalizo-
wanie.

Ponadto, w czasach Vasariego spopula-
ryzowa³y siê reprodukcje unikatowych dzie³
malarstwa i rzeŸby w formie rycin. Masowa
graficzna produkcja obrazów Micha³a Anio³a,
Rafaela i Tycjana poszerzy³a kr¹g oczytanych
odbiorców, a tak¿e da³a za³o¿eniom Vasariego –
zawartym i w programie Akademii, i w ¯ywotach
– mo¿liwoœæ utrzymania siê na rynku19 .
Poniewa¿ wy³¹cznoœæ na idee wyra¿ane przez
obrazy przedstawiaj¹ce by³a w tym czasie
zagro¿ona, postulaty Vasariego doprowadzi³y do
utwierdzenia kontroli i zarz¹dzania przez
determinuj¹cy wybór.

Kiedy kryteria oceny sztuki s¹ ju¿ usta-
lone, mo¿na spisaæ ca³oœæ dziejów, w których
sztuka jest uporz¹dkowana i zhierarchizowana.
Historycy i krytycy sztuki mog¹ decydowaæ o jej
kursie przez przyjêcie binarnych zale¿noœci
w ca³kowitej zgodzie z systemami, które z kolei
ponownie ustanawiaj¹ swoje prerogatywy do
ustanawiania tych¿e systemów. Dobrym na to
przyk³adem mo¿e byæ wywiad, jaki Eleanor
Dickinson przeprowadzi³a z Jansonem w 1979
roku. Kiedy w rozmowie zwróci³a siê z pytaniem
o wy³¹czenie artystek z jego ksi¹¿ki, Janson
beztrosko odpar³, ¿e rola kobiety „nie by³a na tyle
wa¿na, by uwzglêdniaæ j¹ w jednotomowym
zbiorze”20 . Gdy spyta³a o to, jakie kryteria bra³
pod uwagê, powiedzia³: „Dzie³a zawarte
w ksi¹¿ce reprezentuj¹ osi¹gniêcia wyobraŸni

[…] które w ten lub inny sposób wp³ynê³y na
historiê sztuki. Teraz muszê jeszcze us³yszeæ
przekonuj¹cy argument, który wyka¿e, ¿e Mary
Cassatt zmieni³a jej dzieje”21 . Krytyczna lektura
Historii sztuki… Jansona pokazuje, ¿e jego
wyobra¿enie o zmienianiu historii, podobnie jak
pogl¹d Vasariego, zasadza siê na idei
innowacyjnoœci i wp³ywu. Wewnêtrzna logika,
która uzasadnia jego wybór, a wiêc w³¹czenie
do kanonu, opiera siê na przywróceniu relacji
ojca i syna na ró¿nych poziomach koncepcji
„mistrz-uczeñ”22 . Ten rodzaj zale¿noœci jest
widoczny w strukturalnych podobieñstwach,
jakie historycy sztuki buduj¹ miêdzy antykiem
a w³oskim renesansem, Rafaelem a Poussinem,
Manetem a Degasem i wreszcie, jaka istnieje
miêdzy nimi samymi – Vasarim i Jansonem. Raz
rozpoczêta gra toczy siê ustawicznie miêdzy
uleg³oœci¹ wobec przyjêtych autorytetów
a innowacyjnoœci¹ mo¿liw¹ na ustalonych
uprzednio zasadach. W rezultacie artyœci mog¹
„zmieniæ bieg historii sztuki” na tyle tylko, na ile
mieszcz¹ siê oni w ojcowsko-synowskim
uk³adzie. Bardzo istotnym jest zbadanie
niektórych z tych praktyk, które poza takim
uk³adem sytuuj¹ kobiety.

W³aœciwie nie trzeba przypominaæ,
¿e podstawowym kryterium kanonicznego
doboru, jaki stworzyli Vasari i jego nastêpcy,
a¿ do czasów Jansona, jest to, ¿e tylko artystów
p³ci mêskiej traktuje siê z nale¿yt¹ uwag¹. Nie
jest prawd¹, ¿e kobiety s¹ zwyczajnie pomijane.
Praktycznie nie istnieje historia sztuki sprzed XX
wieku, które ca³kowicie by je zaniedbywa³a,
a sam Vasari umieœci³ w ¯ywotach… wzmianki
o kilku z nich, co musi byæ jawnym dowodem na
ich niezaprzeczaln¹ obecnoœæ w œwiecie
artystycznym; w œwiecie, który Vasari zaczyna
rejestrowaæ23 . Te artystki przypominaj¹ nam,
¿e uczestnictwo kobiet w (do pewnego stopnia
elitarnym) œwiecie sztuki, jak i – ogólnie mówi¹c
– w spo³eczeñstwie, a analogicznie tak¿e

18 L. Nochlin, Why Have There Been No Great Artists?, w: Art, Women and Power and Other Essays , New York 1988,
s. 145-175.
19 W. Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, w: Illuminations , prze³o¿y³ H. Zohn, New York
1969, s. 217-252.
20 E. Dickinson, dz. cyt., s. 12.
21 Tam¿e.
22 Jestem wdziêczna Griseldzie Pollock za dyskusje, w wyniku których uporz¹dkowa³y siê myœli poruszane w tym
fragmencie.
23 Wed³ug mojej wiedzy sposób, w jaki Vasari traktowa³ kobiety nie by³ dot¹d analizowany. Istnieje jedynie zwiêz³y tekst
M. Russel, The Women Painters in Houbraken’s „Groote Schouburgh", “WAJ”, nr 1 1981, s. 5-12.
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w historii by³ o wiele donioœlejszy, ni¿ sugeruj¹
to zapisy nowoczesnych historyków24 .
W rzeczywistoœci, jak dowiod³a Joan Kelly,
dok³adnie w epoce, któr¹ nazywamy „renesan-
sem” rozpoczê³o siê systematyczne
uszczuplanie spo³ecz-nych i osobistych
mo¿liwoœci kobiet25 . W tym kontekœcie ̄ ywoty…
Vasariego mog¹ byæ postrzegane jako czêœæ
aparatu, który uchyla³ ich bezpoœredni
i bezproblemowy udzia³ w ¿yciu kulturalnym.
Rozwa¿aj¹c twórczoœæ kobiet, Vasari z rozmys-
³em uwydatnia ich marginalizacjê przez
stosowanie protekcjonalnych i poni¿aj¹cych
okreœleñ dla wyjaœnienia ich sztuki i jej
osobliwoœci, ich wyj¹tkowego statusu kobiet-
artystek. To, jak opisuje malarkê z Cremony,
Sofonisbê Anguisciolê, jest przyk³adem
ówczeœnie utartego ju¿ pogl¹du o twórczych
mo¿liwoœciach kobiety tylko w ramach dawania
nowego ¿ycia – Vasariego wprawia w zdumienie
jej wyj¹tkowy talent malarski. Takie w³aœnie
postrzeganie kobiety jako artystki „wyj¹tkowej”
mo¿e byæ traktowane jako jedna z najbardziej
podstêpnych metod kwestionowania szans
kobiet na wejœcie do œwiata sztuki.

Podstawowa strategia Vasariego i Jan-
sona polega na ustanowieniu w¹sko rozumia-
nego centrum przez narzucenie standardów
i norm. Standardy te definiuje sztuka klasyczna
i przywrócenie dokonañ klasycznej kultury, które
najpe³niej zrealizowa³o siê w sztuce Micha³a
Anio³a26 . Ich za³o¿enia s¹ skomplikowane
i wymagaj¹ demonta¿u na bardzo ró¿nych
poziomach. Wkrótce przejdê do w³aœciwego
znaczenia klasycznego obrazowania i klasycyz-
mu, aby zbudowaæ pojêcia p³ci [gender ]
i p³ciowoœci. Najpierw jednak omówiê bardziej
oczywiste konsekwencje tych norm. Funkcjonuj¹

one po to, by tworzyæ hierarchiê „wtajemni-
czonych” i „wykluczonych”. Piêtno „odmien-
noœci”, nak³adane na „odrzuconych”, w równej
mierze mo¿e byæ nadane artystom p³ci mêskiej,
tak jak nadaje siê je kobietom. Klasyczny
paradygmat definiuje „renesans” Italii œrodkowej
jako sztukê o wielkiej wartoœci i skutecznie
marginalizuje wszystkie inne tradycje
artystyczne27 . Te – wspó³czesne z w³oskim
renesansem – bez wzglêdu na to, jak by³yby
ró¿norodne, szufladkuje siê pod wspólnym
has³em: „sztuka na pó³noc od Alp”. Uzasad-
nieniem dla omawiania tych z³o¿onych
i ró¿norodnych tradycji jako jednego nurtu mo¿e
byæ tylko to, ¿e ró¿nice, które dziel¹ je miêdzy
sob¹ uwa¿a siê za nieistotne, zaœ to ich osobliwa
odmiennoœæ od klasycyzmu œrodkowej Italii jest
kluczowa. Dla przyk³adu, omawiaj¹c artystów
Europy Pó³nocnej, Vasari bezkrytycznie stosuje
termin fiamminghi  (który oznacza Flamanda)
nawet wtedy, gdy pisze o malarzach niemiec-
kich, Martinie Schongauerze i Albrechcie
Dürerze28 . Co wiêcej, przesuwa swoje uwagi na
ich temat do ksi¹¿ki, która zamiast zawieraæ
w³aœciwe ¯ywoty…, poœwiêcona jest wprowa-
dzeniu technologicznemu, tym samym lokuj¹c
ich raczej w krêgu praktycznych i manualnych
aspektów sztuki jako rzemios³a, ni¿ w kontekœcie
jej bardziej presti¿owej pozycji jako aktywnoœci
intelektualnej. Co prawda niektórzy z artystów
pó³nocnych s¹ omawiani na samym koñcu
¯ywotów…, ale w czêœci, która nie ma tytu³u29 .

Wy¿ej okreœlone preferencje Vasariego
i Jansona, zwrócone ku formom klasycznym
jako podstawie dla niepodwa¿alnego systemu
oceny estetycznej, umo¿liwiaj¹ im os¹dzenie
wszystkich innych tradycji europejskich wed³ug
tego, na ile zbli¿y³y siê do przyjêtego za wzorzec

24 R. Parker, G. Pollock, Old Mistresses: Women, Art and Ideology, New York 1981, rozdz. 1.
25 J. Kelly, Did Women Have a Renaissance?, w: Women, History, and Theory: The Essays of Joan Kelly, Chicago
1984, s. 19-50.
26 H. Belting, Vasari and His Legacy: The History of Art as Process?, w: The End of the History of Art, Chicago 1987, s.
73.
27 Sztukê Italii pó³nocnej przyjmowano w sposób ambiwalentny i uznawano j¹ tylko z zastrze¿eniami. Zob. np. stosunek
Vasariego do Tycjana: T. S. R. Bose, dz. cyt., s. 177-179.
28 Przypadek Albrechta Dürera jest szczególnie interesuj¹cy, zw³aszcza odk¹d w wielu z jego prac ³¹czy siê italianizuj¹cy
styl i zasadniczo pó³nocna ikonografia. Jego italianizuj¹ca maniera da³a mu wysok¹ pozycjê wœród nie-w³oskich artystów.
Zatem, w 1987 roku Hans Betting móg³ nadal klasyfikowaæ „innego”: „Dla artystów na pó³noc od Alp podró¿ do W³och
sta³a siê odkrywcz¹ wypraw¹ do ojczyzny sztuki. Albrecht Dürer […] by³ miêdzy pierwszymi spoœród tych pielgrzymów”
(emfazy zosta³y dodane; H. Betting, dz. cyt., s. 81). Z pewnoœci¹ Dürer nie by³ jednym z pierwszych artystów pó³nocnych,
którzy przybywaj¹ do Italii; by³ jedynie poœród pierwszych, którzy podjêli próbê malowania w stylu w³oskim.
29 T. S. R. Bose, dz. cyt., s.197.
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klasycyzmu. Tak wiêc Janson pisze: „Obaj, choæ
utalentowani, Cranach i Altdorfer unikali g³ów-
nego wyzwania renesansu, w obliczu którego –
nawet jeœli nie zawsze z dobrym skutkiem –
odwa¿nie stawa³ Dürer: obrazu cz³owieka”30 .

 Dewaluacja „sztuki na pó³noc od Alp”, tak
jak dewaluacja œredniowiecznego okresu
„protorenesansu”, mo¿e byæ rozumiana jako
strategia o wiêkszym dla nas znaczeniu,
ni¿ mo¿na by z pocz¹tku przypuszczaæ.
W kulturach tych kobiety by³y istotniejsze dla
funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego i ekono-
micznego, a tak¿e lepiej zintegrowane w jego
obrêbie, wiêc by³y równie¿ bardziej ni¿ kobiety
w Italii zaanga¿owane w produkcjê dzie³
sztuki31 . S³ynne uwagi Micha³a Anio³a o malars-
twie flamandzkim, zrelacjonowane przez
Francisco de Hollanda w 1538 roku, doceniaj¹
ich znaczenie w organizacji niderlandzkiego
malarstwa: „Obrazy flamandzkie wydaj¹ siê
piêkne kobietom szczególniej wiekowym lub
bardzo m³odym, równie jak mnichom i mnisz-
kom i osobom szlachetnego rodu, jeœli nie maj¹
zmys³u prawdziwej harmonii”32 . Nie póŸniej ni¿
w latach 1718-21 ksi¹¿ka Arnolda Houbrakena
poœwiêcona biografiom najwiêkszych nider-
landzkich malarzy nie tylko obejmowa³a artystów
p³ci mêskiej i ¿eñskiej, ale tak¿e docenia³a
w swym tytule ich wspólne zas³ugi: De Groote
Schooburgh der Nederlandtsche Konstschilders
en Schilderessen [Wielki teatr niderlandzkich
malarzy i malarek]33 . Dlatego te¿ wyraŸn¹
aprobatê dla w³oskiej sztuki i artystów nale¿y
rozumieæ nie tylko jako deklaracjê podkreœlaj¹c¹
wy¿szoœæ mê¿czyzn nad kobietami, ale tak¿e

jako poparcie udzielone ca³ym systemom, które
wspieraj¹ tê przewagê i sprawiaj¹, ¿e jest ona
mo¿liwa.

Miêdzy ¯ywotami… Vasariego i Histori¹
sztuki… Jansona stworzono wiele wariantów
dziejów sztuki. Jednak, pomimo licznych wersji
napisanych przez historyków sztuki odmiennych
narodowoœci i w ró¿nym czasie – pewne motywy
pozostaj¹ niezmienione. Ich obecnoœæ mo¿emy
przypisaæ niepodwa¿alnemu wp³ywowi Vasa-
riego, konwencjonalnego Ÿród³a, do którego
pisarze nieustannie powracaj¹34 . Chocia¿
weneccy, francuscy czy holenderscy historycy
sztuki opisuj¹ swych w³asnych artystów,
wszyscy oni pozostaj¹ wierni Vasariañskiej
prototypowej organizacji i podtrzymuj¹ jego
klasyczne ukierunkowanie. Ju¿ sama struktura
wypracowana przez Vasariego przybra³a status
kanonicznej. Ta charakterystyczna konstrukcja
akcentuje indywidualne zas³ugi, utrwala terminy
pokoleniowego i stylistycznego rozwoju historii
sztuki oraz dostarcza kryteriów dla os¹du
estetycznego wed³ug kursu sztuki klasycznej.
Powielaj¹ j¹ poœwiêcone historii sztuki teksty
Jansona i wiêkszoœci innych, wnosz¹cych wk³ad
do tego gatunku w ci¹gu czterech stuleci.
Przedsiêwziêcie wczesnych historii sztuki*
s³u¿y³o celom nacjonalistycznym. Stawk¹ by³o
jednak niew¹tpliwie coœ wiêcej, a mianowicie
utrzymanie kontroli nad kultur¹ przez garstkê
uprzywilejowanych. W póŸnym wieku XVII
Joachim von Sandrart, Filippo Baldinucci, André
Félibien i Roger de Piles wyzwolili siê od œlepego
pos³uszeñstwa celom nacjonalistycznym
i zawarli w swoich tekstach informacje

30 Cytat za: B. R. Collins, dz. cyt., s. 92.
31 Na temat pozycji kobiet w Niemczech zob. M. E. Wiesner, Working Women In Renaissance Germany, New Brunswick
1986; odnoœnie do kobiet w Niemczech i Niderlandach zob. M. C. Howell, Women, Production, and Patriarchy in Later
Medieval Cities, Chicago 1986. O pozycji kobiet w Italii pisze Ch. Klapisch-Zuber, Women, Family, and Ritual in
Renaissance Italy, Chicago 1985. Zob. te¿ przekrojowy esej M. C. Howell, Marriage, Property, and Patriarchy: Recent
Contributions to a Literature, „Feminist Studies”, nr 1 1987, s. 203-224, zw³. 209.
32 F. de Hollanda, O malarstwie staro¿ytnych. Ksiêga II, Dialogi rzymskie w: Teoretycy, pisarze i artyœci o sztuce 1500-
1600, wybra³ i opracowa³ J. Bia³ostocki, Warszawa 1985, s. 179; por. Ch. Holroyd, Michael Angelo Buonarroti, London
1903, s. 209. Svetlana Alpers przywi¹zuje nieco inne znaczenie do komentarzy Micha³a Anio³a; zob. S. Alpers, Art
History and Its Exclusions w: Feminism and Art History: Questioning the Litany, red. N. Broude, M. D. Garrard, New York
1982, s. 194-195.
33 A. Houbraken, De Groote Schouburgh der nederlantsche konstchilders en schilderessen (The Great Theatre of
Netherlandish Painters and Paintresses), Amsterdam 1753 1976.
34 J. Schlosser, dz. cyt.; L. Venturi, History of Art Criticism, New York 1964, s. 118.
* Autorka u¿ywa tutaj liczby mnogiej, art histories , chc¹c zapewne podkreœliæ, i¿ ma na myœli teksty, których nie nale¿y
jeszcze postrzegaæ w ramach jednej i skodyfikowanej historii sztuki w jej dzisiejszym rozumieniu. (P.S.)
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o artystach z wielu krajów35 . Co bardzo
wymowne, pomimo tendencji do rozszerzania
swoich pism przez uwzglêdnianie w nich
twórców ró¿nych narodowoœci, historycy sztuki
w póznym wieku XVII systematycznie
ograniczali i ostatecznie zdo³ali wymazaæ
obecnoœæ kobiet.

* * *

W naszych czasach kobiety walczy³y
i odzyska³y przywilej, a tak¿e obowi¹zek
wyra¿ania opinii na temat sposobów tworzenia
i rozpowszechniania kultury. Feministki otwo-
rzy³y w dyskusji o kanonie miejsce dla uwzglêd-
nienia kobiet-artystek i kobiet-krytyczek. Ale
w takich okolicznoœciach, samo uwzglêdnienie
jest niewystarczaj¹ce. Praktyka feministyczna
wypracowa³a liczne strategie postêpowania
z akademick¹ p³aszczyzn¹ historii sztuki i jej
kanonem. Najwa¿niejsz¹ wœród nich jest
wydobycie na œwiat³o dzienne twórczej roli
kobiet. Drug¹ zaœ, pojawienie siê ich jako
krytyczek i interpretatorek, odbieraj¹cych
i interpretuj¹cych dzie³a sztuki w sposób dla nich
zrozumia³y. Konsekwencje tych dwóch
procesów – odzysku kobiet jako artystek i kryty-
czek – s¹ ogromne i oczywiœcie nie wykluczaj¹
siê wzajemnie.

* * *

Wœród najbardziej po¿ytecznych
konsekwencji pierwszej strategii – tj. odzysku
artystek – mieœci siê przyprowadzenie
„normalnej” selekcji pod bezpoœredni¹ obser-
wacjê oraz, tym samym, jej wynaturzenie
i upolitycznienie. To, co dotychczas zdawa³o siê
byæ obiektywnym opisem historii kulturowej,
opisem „Zachodniej Tradycji Europejskiej”, nagle
ukazuje siê ponownie wraz ze swym silnym
uprzywilejowaniem twórczoœci i patronatu
bia³ych mê¿czyzn z najwy¿szych klas
spo³ecznych. Jest to historia, która doskonale
realizuje interesy mê¿czyzn. Nalegania feminis-
tek na ujawnienie wykluczeñ pokazuj¹ w jaki
sposób dzie³a sztuki w ramach kanonu przystaj¹

do siebie nawzajem w kwestiach ca³kiem
ró¿nych od tych tradycyjnie rozwiniêtych.
Zamiast wystêpowaæ jako wzorcowe przyk³ady
wartoœci estetycznej lub wiele wyra¿aj¹cej
ekspresji, albo nawet jako reprezentacja
g³ównych nurtów historycznych i wydarzeñ,
kanoniczne dzie³a sztuki wspieraj¹ siê
wzajemnie jako sk³adniki w wiêkszym systemie
relacji w³adzy. To, co donios³e i przyjemne mo¿e
byæ przedstawione jedynie w œwietle mêskich
doœwiadczeñ. Zwyk³y koryguj¹cy gest wprowa-
dzenia kobiet do kanonu z zamiarem stworzenia
wierniejszego obrazu tego, co „wydarzy³o siê
naprawdê” i udzielenia im g³osu orzekaj¹cego
o tym, co jest donios³e i przyjemne naprawdê nie
oczyœci sytuacji. Nasze rozumienie politycznych
nastêpstw tego, co w³¹cza i co wy³¹cza siê
z repertuaru kanonicznych dzie³ i, nawet wiêcej,
nasze rozumienie dziejopisarstwa jako aktu
politycznego czyni z tej wiedzy, w najlepszym
wypadku, taktykê o ograniczonej mocy. Same
kategorie praktyki historyczno-artystycznej – czy
to formalistycznej, czy kontekstualnej – s¹ tak
bardzo obci¹¿one ideologicznymi podtekstami
i wartoœciuj¹cymi os¹dami, rozstrzygaj¹cymi co
jest lub nie jest wartoœciowe (albo, jak wyra¿ano
to w przesz³oœci, nobilituj¹ce), ¿e kwestie p³ci
i klasy spo³ecznej wydaj¹ siê zbêdne w tej
dyskusji. Te kluczowe zagadnienia nie tylko
zdaj¹ siê nie mieæ zwi¹zku  z problemami
tradycyjnej historii sztuki; one, w swoisty sposób,
znajduj¹ siê poza nimi.

Chronologicznie rzecz ujmuj¹c, prezen-
tacja „wielkich artystek” by³a w feministycznych
tekstach o sztuce pierwsz¹ prawdziw¹ prób¹
wprowadzenia kobiet do systemu obrazowego
kanonu historii sztuki36 . Zadano mnóstwo pog³ê-
bionych pytañ, które moim zdaniem pozosta³y
bez odpowiedzi. Pozostaj¹ takimi, gdy¿ opraco-
wuje siê je z u¿yciem zasadniczo tych samych
metodologicznych narzêdzi, które w tak ograni-
czaj¹cy sposób kieruj¹ przedsiêwziêciami
tradycyjnej historii sztuki. Dla przyk³adu, rodzi siê
pytanie zaczerpniête z rozwiniêtej przez
Morelliego tradycji koneserstwa: Czy ktoœ na
podstawie ogl¹du dzie³a mo¿e powiedzieæ,
¿e twórczyni¹ by³a kobieta? I inne, wywiedzione

35 Rozpatruj¹c znaczenie artystów ró¿nych narodowoœci, Giulio Mancini i Carel van Mander mog¹ byæ uwa¿ani za
prekursorów. Jednak¿e Mancini zajmowa³ siê tylko twórcami aktywnymi w Rzymie, zaœ van Mander rozdzieli³ sztukê
antyczn¹, w³osk¹ i pó³nocn¹ przez umieszczenie swych przemyœleñ o ka¿dej z nich w odrêbnych ksi¹¿kach.
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z ikonologii Panofsky’ego: Czy kobiety
interpretuj¹ tematy inaczej ni¿ mê¿czyŸni?
I z modelu Gombricha: Jakie uwarunkowania
spo³eczne doprowadzi³y kobiety do malowania
i rysowania w taki, a nie inny sposób?

Bezkrytyczne wprowadzenie kobiet do
istniej¹cych uprzednio struktur historii sztuki jako
dyscypliny raczej potwierdza ni¿ podwa¿a
metody, za pomoc¹ których kwestionuje siê ich
twórczoœæ. Co jest logiczne, feministki lat 70.
przywo³ywa³y te artystki, które naj³atwiej by³o
wydobyæ na œwiat³o dzienne, poniewa¿ ich
twórczoœæ najbli¿sza jest owemu konwencjo-
nalnemu, g³ównemu nurtowi, jaki zosta³ wyzna-
czony przez akademie. Jednak, dok³adnie
dlatego, ¿e kobiety te osi¹gnê³y pewn¹ miarê
tradycyjnego sukcesu, niejako z definicji by³y
dopasowywane do podrêcznikowych mêskich
„geniuszy”, których dzie³a najbardziej przypo-
minaj¹ ich sztukê. Niczym automatyczna reakcja
kolana na uderzenie ³y¿eczk¹ lub na zasadzie
odruchu psów Paw³owa, metoda „podobieñstw
i ró¿nic” zosta³a natychmiast zaproponowana,
by usytuowaæ te nowe – a – jednoczeœnie – nie
– tak – nowe zapisy w kanonie. Mechanizm ten,
podstawa historyczno-artystycznej analizy od
czasów Wölfflina37 , s³u¿y nieustannie jako
instrument ustanawiania hierarchii presti¿u.
Od swoich u¿ytkowników wymaga on wstawia-
nia „kontry” miêdzy dwojgiem artystów. A zatem,
Artemisiê Gentileschi – w sposób nieunikniony
i dla niej niekorzystny – porównano do Caravag-
gia, Judytê Leyster – nieuchronnie i krzywdz¹co
– do Fransa Halsa, Mary Cassatt – niechybnie
i niesprawiedliwie – do Degasa. Gdy zasady gry
nie s¹ ani kwestionowane, ani zmieniane, sama
struktura takich binarnych opozycji domaga siê,
by jedna strona by³a mistrzem, druga zaœ ucz-
niem; jedna wa¿na, druga podrzêdna. Zestawie-
nia te w przyt³aczaj¹cy sposób zdaj¹ siê raz na
zawsze udowadniaæ, ¿e kobiety nie wytwarza³y

ani niczego innowacyjnego, ani wp³ywowego.
By³y raczej obiektem wymiany wp³ywów, wraz
z towarzysz¹c¹ temu niepewnoœci¹ przypisan¹
tej niepo¿¹danej pozycji w modernistycznym
dyskursie38 . Ich jedyna forma schronienia
i pocieszenia przychodzi w postaci odizolowanej
subkategorii „kobiet-artystek”.

Podczas gdy Vasari stosuje zabieg
biografii, aby zindywidualizowaæ i okryæ legend¹
dzie³a artystów p³ci mêskiej, ten sam œrodek daje
gruntownie inny efekt, jeœli zastosowaæ go do
kobiet. Szczegó³y mêskiej biografii przekazuje
siê jako miarê odpowiedniego dla ca³ego rodzaju
ludzkiego „uniwersum”; u mêskich geniuszy s¹
one zwyczajnie wywy¿szone i zintensyfikowane.
Dla kontrastu, szczegó³ów biografii kobiety
u¿ywa siê dla podkreœlenia pogl¹du, i¿ stanowi
ona wyj¹tek; maj¹ zastosowanie tylko do niej
i czyni¹ zeñ interesuj¹cy, indywidualny
przypadek. Sztukê kobiety redukuje siê do
wizualnego zapisu jej psychologicznej natury.

Bez w¹tpienia najznakomitszy przyk³ad
stanowi siedemnastowieczna w³oska artystka
Artemisia Gentileschi. Gwa³t, jakiego dopuœci³
siê na niej jej „mentor”, artysta Agostino Tassi
i sprawa s¹dowa wniesiona przeciw Tassiemu
przez jej ojca Oranzio’a Gentileschi, wkracza do
ka¿dej dyskusji o jej sztuce. Nie omawiaæ tego,
znaczy³oby unikaæ tematu. Stopieñ, w jakim roz-
trz¹sa siê intymn¹ historiê Artemisi Gentileschi
ostro kontrastuje z zak³opotaniem i wypieraniem
w równej mierze udokumento-wanych intymnych
historii, które s¹ integraln¹ czêœci¹ biografii
wielkich artystów-mê¿czyzn (najbardziej
oczywistym przyk³adem jest homoseksualizm
Micha³a Anio³a i Caravaggia)39 .

Historiê Artemisi Gentileschi przytacza
siê w przypadku omawiania jej tzw. „heroicznych
kobiet” (jak nazywa je Mary Garrard), zw³aszcza
gdy mowa o obrazach Judyta œcinaj¹ca
g³owê Holofernesa oraz Zuzanna i starcy40 .

36 Lista ksi¹¿ek na temat artystek jest stosunkowo d³uga; bibliografiê podaje W. Chadwick, Women, Art, and Society,
London 1990.
37 H. Wölfflin,  Podstawowe pojêcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce, prze³o¿y³a D. Hanulanka, Gdañsk
2006; por. ten¿e, Principles of Art History , prze³o¿y³ M. D. Hottinger, New York 1950.
38 H. Bloom, The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, London 1973.
39 Homoseksualizm Micha³a Anio³a zbada³ J. Saslow, Ganymede in the Renaissance: Homosexuality in Art and Society,
New Haven 1986. Na temat Caravaggia zob. D. Posner, Caravaggio’s Homo-erotic Early Works, „Art Quarterly”, nr 3
1971, s. 301-324.
40 M. D. Garrard, Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art, Princeton 1989.
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Ostatecznie, krytycy redukuj¹ te dzie³a do
s³u¿¹cych celom terapeutycznym uzewnêtrznieñ
jej t³umionego strachu, gniewu i/albo chêci
zemsty. W tradycyjnych kategoriach wysi³ki
twórcze Gentileschi kompromituje siê wiêc jako
osobiste i wzglêdne.

Fakt, ¿e ojciec Artemisi zwleka³ dziesiêæ
miesiêcy z wniesieniem oskar¿enia przeciw
Tassiemu wydaje siê nienaturalny dla dzisiej-
szych badaczy, podobnie jak jej jawna zgoda na
to, by byæ kochank¹ Tassiego ju¿ po gwa³cie41 .
Jeœli procedury postêpowania s¹dowego mog¹
wp³yn¹æ na nasze rozumienia jej sztuki, s¹ one
w stanie tego dokonaæ tylko, gdyby spojrzeæ na
nie jako na czêœæ wysoce skodyfikowanego
dyskursu p³ciowoœci i metod postêpowania
wobec gwa³tu w XVII wieku. Mo¿liwe, ¿e bardziej
ni¿ cokolwiek innego, uwydatniaj¹ one fakt,
i¿ Artemisia – kobieta z krwi i koœci, która mia³a
tak¿e duszê – by³a dla mê¿czyzn towarem
wymiennym, g³ównie miêdzy jej ojcem/
mentorem i kochankiem/gwa³cicielem/mento-
rem, ale tak¿e miêdzy Tassim a pozostaj¹cym
w s³u¿bie Papie¿a Cosimo Quorlim, który,
przypuszczalnie ze wzglêdu na swe zawistne
po¿¹danie Artemisi, poprosi³ Tassiego, by ten jej
nie poœlubi³. Tassi zastosowa³ siê do jego proœby.
Proces wymiany rozpocz¹³ siê, gdy „oddano” mu
j¹ jako uczennicê i by³ kontynuowany, gdy ten
brutalnie j¹ „wzi¹³”, gdy jej honor zosta³
„odkupiony” i gdy ona sama zosta³a oddana
i wziêta na nowo. Rytua³ homospo³ecznych wiêzi
raz za razem wype³niany miêdzy tymi mê¿czyz-
nami czyni z „Artemisi” historycznie nieuchwytny
wytwór. Jeœli œwiadectwo postêpowania
s¹dowego ods³ania cokolwiek, to tylko tyle,
¿e jest to osoba o uporczywie niezmiennych
potrzebach spo³eczno-seksualnych. Tak wiêc jej
obrazy w wiêkszym stopniu wygl¹daj¹ na splot
szeregu zagmatwanych pertraktacji miêdzy
konwenansem a zaburzeniem konwenansu,
miêdzy „Artemisi¹” a Artemisi¹, ni¿ na ucieleœ-
nienie tzw. „heroicznych kobiet”.

Wiele z tego, co napisano o Artemisi
Gentileschi i jej sztuce ilustruje metody, wed³ug
których konwencjonalne struktury historyczno-
artystycznego dyskursu chroni¹ swe najg³êbsze

podteksty – te, które utwierdzaj¹ w³adzê garstki
uprzywilejowanych i nadaj¹ im znaczenie.
Motywy, jakie istniej¹ w tle tego rodzaju
piœmiennictwa nie powinny byæ postrzegane jako
zamierzone lub nawet uœwiadomione. Ich si³a
le¿y w wielowiekowej historii i wzajemnie siê
wspieraj¹cym, obopólnym zwi¹zku miêdzy t¹
w³aœnie histori¹ a skutkami, jakie motywy te
powoduj¹.

Podjête przez Mary Garrard próby
„heroizowania” Artemisi Gentileschi i kobiet,
które przedstawia³a, ujawniaj¹ jej ¿yczenie
wpisania Gentileschi do kanonu, jaki siê obecnie
konstruuje. Chcia³a dla niej statusu danego
mê¿czyznom, którzy tworz¹ „heroiczne” obrazy
i których sztuka, bêd¹ca przed³u¿eniem ich
biografii, ustala pozytywne wzorce dla innych,
w tym przypadku dla kobiet. Ostatnio wskazany
przez Patriciê Rubin cel renesansowych biografii
w ogóle, a ¿ywotów Vasariego w szczególnoœci
to uczynienie bohaterów z ludzi godnych
naœladowania42 . Jednak w szorstki sposób przy-
pomina siê nam, ¿e to, co mo¿na i co robi siê dla
mê¿czyzn, nie mo¿e byæ w prosty i bezprob-
lemowy sposób zrobione dla kobiet. Raz jeszcze
cytuj¹c Rubin, nasze zainteresowanie ludŸmi
renesansu „wynika z reprezentatywnej natury
tych postaci, u¿ytej w celu ucieleœniania
wartoœci, które zestawiaj¹ i utwierdzaj¹
podstawowe motywy organizuj¹ce i charaktery-
zuj¹ce kulturowe zrozumienie”43 . Hierarchiczne
zale¿noœci ustanowione przez Vasariego wci¹¿
pozostaj¹ nienaruszone i skutecznie su-
gestywne.

Mo¿e wydawaæ siê „oczywistym”,
¿e Vasari umieœci³ swoich wspó³obywateli ponad
wszystkimi innymi i ¿e w Italii tolerowano jego
florenckie ukierunkowanie. Mniej „oczywistym”
(to znaczy, mniej zrozumia³ym) jest to, ¿e jego
bohaterowie stali siê bohaterami pokrewnych
tekstów, pisanych przez niemieckich, holender-
skich, francuskich, angielskich i amerykañskich
autorów, a¿ do czasów Jansona 44 . Sukces
Vasariañskiego kanonu, wraz z jego ukierunko-
waniem na to, co klasyczne, musi byæ
wyjaœniony bardziej kompleksowo, ni¿ za
pomoc¹ wyra¿enia: murawa zastrze¿ona „tylko

41Tam¿e; R. Spear, Images of Heroic Women, „Times Literary Supplement”, nr 4496 1989, s. 603.
42 P. Rubin, dz. cyt., s. 34-5.
43 Tam¿e, s. 34, 44.
44 L. Venturi, dz. cyt., rozdz. 5-7; W. E. Kleinbauer, T. P. Slavens, dz. cyt., s. 89.
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dla mê¿czyzn”. Kanon ten stwarza dominuj¹c¹
pozycjê dla pewnej grupy ludzi, która potrafi
zrozumieæ, jak równie¿ doceniæ klasyczn¹
i klasycyzuj¹c¹ sztukê, niemal doskonale
ucieleœnion¹ w twórczoœci Micha³a Anio³a.
Ideologiczne znaczenie modelu klasycznego dla
ukonstytuowania relacji w³adzy poprzez kod p³ci
i p³ciowoœci mo¿e byæ zdemaskowane tylko
przez analizê feministyczn¹.

Sztuka Micha³a Anio³a i rzeŸba klasycz-
nej Grecji, g³ówne Ÿród³o jego inspiracji, przyjê³y
za sw¹ idealn¹ formê m³odzieñczy akt, który
uwa¿ano w równej mierze za kwintesencjê sztuki
i „natury”, opart¹ na pojêciu piêkna zdefi-
niowanego jako specjalnie mêskie45 . Dla
Greków i dla Micha³a Anio³a, tak, jak niemal
w ka¿dym przypadku, gdy obiektem estetycznej
admiracji jest forma ludzka, zadowolenie
z mêskiego cia³a ³¹czy siê z homoerotycznym
po¿¹daniem. Grekom to po³¹czenie wydawa³o
siê naturalne – i z pewnoœci¹ to spo³ecznie
usankcjonowane pragnienie przyczyni³o siê do
ustanowienia mêskiego aktu jako idea³u46 . Dla
Micha³a Anio³a taka kombinacja by³a daleko
bardziej problematyczna, jednak nie na tyle,
by byæ zakazan¹47 . Homoerotyczne po¿¹danie
i artystyczna produkcja wyidealizowanych,
m³odzieñczych aktów maj¹ wyraŸnie historycz-
ny zwi¹zek. Jednak, jakkolwiek wa¿na jest ta
zale¿noœæ – i równie znacz¹ca, co pouczaj¹ca –
to o homoseksualizmie nie ma wzmianki
(i w istocie, nie mo¿e byæ) ani u Vasariego, ani
u Jansona48 . Pominiêcie tematu u³atwia im inna
fundamentalna zasada klasycyzmu, która g³osi,
¿e doskona³e cia³o odzwierciedla szlachetn¹
duszê, tak, ¿e piêkno fizyczne i moralne s¹
œciœle ze sob¹ zwi¹zane. Regu³a ta ujmuje
homoseksualne po¿¹danie w szerszym

dyskursie etycznym i estetycznym. Historia
sztuki tworzona w patriarchalnych, lecz oficjalnie
heteroseksualnych i chrzeœcijañskich czasach,
mog³a wykorzystywaæ – i faktycznie obejmowaæ
– domniemane etyczne i estetyczne aspekty
po¿¹dania, które sprzyjaj¹ dzie³om sztuki, ale
tylko w oderwaniu od wszelkich oznak
seksualnego zabarwienia. Erotyczne uznanie
dla artystycznych aktów zamaskowano pod
przykrywk¹ czystej estetycznej przyjemnoœci,
nieska¿onej ani przez seksualne pragnienia
twórców, ani przez zagro¿enie odpowiadaj¹cych
im skojarzeñ u odbiorców49 . Fikcja stworzona
przez tê „puryfikacjê” obiektu sztuki ma mocn¹
pozycjê w heteroseksualnym œwiecie i przek³ada
siê na to, ¿e homoseksualizmu nie mo¿na uznaæ
za nic innego jak dewiacjê50 .

Zasadnicza forma dla Micha³a Anio³a
i jego greckich Ÿróde³, uznana przez Vasariego
i Jansona za najdoskonalsz¹ w zachodniej
cywilizacji, to wolnostoj¹ca rzeŸba wyideali-
zowanego aktu m³odego mê¿czyzny. Forma ta
eksponuje w³aœciwoœci godne rozwa¿enia w tym
kontekœcie. Jest ona – lub on – scharak-
teryzowana przez zespolenie ikonografii
militarnej i tej przynale¿nej mocarzom, daj¹c
w rezultacie ikonografiê „heroiczn¹”. W swoim
nieskrêpowaniu akt jawi siê jako odbicie swoich
czasów – w tym sensie, ¿e swojego penisa ani
nie wystawia na pokaz, ani nie zakrywa.
Prezentuje go raczej tak, jak ka¿d¹ inn¹ czêœæ
cia³a w klasycznym homoerotycznym systemie,
który obdarza m³odzieñca seksualnoœci¹ jako
kompletny i spójny byt, bez potrzeby fety-
szyzowania jego genitaliów.

Akty ch³opców stoj¹ w ostrej opozycji do
aktów m³odych kobiet, innego typowego
wizerunku w kanonie Vasariego i Jansona –

45 J. Boswell, Revolutions, Universals and Sexual Categories, “Salmagundi”, nr 58-9 1983, s. 106-109.
46 Na temat historii homoseksualizmu w staro¿ytnej Grecji zob. K. J. Dover, Greek Homosexuality, New York 1980;
ostatnio tak¿e M. Foucault, The Use of Pleasure: The History of Sexuality, prze³o¿y³ R. Hurley, T. 2, New York 1985.
47 Homoseksualizm Micha³a Anio³a rozpatrywa³ jako pierwszy J. A. Symonds, The Life of Michelangelo Buonarroti, T. 1-
2, London 1899; ostatnio tak¿e J. Saslow, dz. cyt., s. 17-63.
48 Saslow, rozwa¿aj¹c brak zainteresowania p³ciowoœci¹ u Vasariego, pisze: „Ogólnie mówi¹c, Vasari […] nie interesowa³
siê wiele ¿yciem prywatnym tych, którymi siê zajmowa³” (J. Saslow, dz. cyt., s. 14). Spogl¹daj¹c na dwie dowolnie
wybrane strony ¯ywotów…, twierdzenie to jest trudne do obronienia.
49 To, do jakiego stopnia homofobia wci¹¿ wypacza historiê sztuki mo¿na zaobserwowaæ przy okazji ksi¹¿ki Davida
Freedberga. D. Freedberg, Potêga wizerunków. Studia z historii i teorii oddzia³ywania, prze³o¿y³a E. Klekot, Kraków
2005; por. ten¿e, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response, Chicago 1989. W indeksie
ksi¹¿ki nie pojawia siê has³o „homoseksualizm” mimo, ¿e dwa jej rozdzia³y zatytu³owane s¹ Wizerunki, które podniecaj¹
oraz Zmys³y i cenzura. Freedberg uznaje jedynie heteroseksualne oddzia³ywanie dzie³ sztuki, tak jakby tylko takie
istnia³o.
50 M. Witig, The Straight Mind, “Feminist Issues”, nr 1 1980, s. 103-11.
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wizerunku, którego przedstawienia, co trzeba
powiedzieæ, s¹ ca³kowicie nieobecne w twór-
czoœci rzeŸbiarskiej Micha³a Anio³a. Modelo-
wanie ¿eñskiego aktu w formie, w jakiej pojawia
siê on – lub ona – w sztuce antyku i w³oskiego
renesansu (dla przyk³adu w twórczoœci
Botticelliego b¹dŸ Tycjana) tak¿e rozwija siê
w ramach seksualnego po¿¹dania. I równie¿ to
pragnienie jest t³umione w oficjalnych tekstach
historyczno-artystycznych, pomimo niedawnych
starañ potwierdzenia tego faktu przez niektórych
historyków sztuki.

Historia formy podnosi interesuj¹ce
problemy w ocenie g³ównych tematów kanonu.
Tak zwane „klasyczne” akty kobiece w rzeŸbie
monumentalnej w³aœciwie nie pojawia³y siê
w greckiej sztuce a¿ do okresu poklasycznego.
Wprowadzi³ je ¿yj¹cy w IV wieku rzeŸbiarz
Praksyteles, którego naturalnych rozmiarów
pos¹g Afrodyty, od swego antycznego umiejs-
cowienia zwany Afrodyt¹ Knidyjsk¹, znany jest
nam jedynie za poœrednictwem rzymskich
kopii51 . RzeŸba ta jest Ÿród³em niezliczonej
liczby dzie³ przedstawiaj¹cych Afrodytê/Wenus
w sztuce zachodniego œwiata nie tylko dlatego,
¿e jest to pierwszy monumentalny akt kobiecy,
ale tak¿e – co znacznie wa¿niejsze – ze wzglê-
du na to, i¿ jest on pierwsz¹ figur¹ wymodelo-
wan¹ tak, by os³ania³a swe ³ono. Czêstokroæ
interpretowano to jako gest skromnoœci, który
staro¿ytni nazywali pudica. Wbrew swojej
nazwie, wyra¿a on znacznie wiêcej ni¿ skrom-
noœæ. W naszej kulturze gest ten jest tak
powszechny, ¿e jego efekt ulega rozmyciu;
to znaczy, nie uto¿samiamy siê ju¿ z retoryk¹
strachu, jak¹ reprezentuj¹ kobiety usi³uj¹ce
chroniæ swe ³ono przed brutaln¹ napaœci¹.
Pudica sta³a siê dla nas uosobieniem finezji
i artyzmu. Niemniej jednak, patrz¹c na kun-
sztown¹ w swym naturalizmie rzeŸbê kobiety,
która nie chce byæ widzian¹ – chc¹c nie chc¹c
jesteœmy pobudzeni, nawet jeœli reagujemy
podœwiadomie. Gest ten, ze wszystkimi swymi
konotacjami, jest czymœ wiêcej ni¿ obrazem lêku
i odmowy. Jedynie przez umieszczenie d³oni

kobiety na jej ³onie, Praksyteles – i pocz¹wszy
od niego ka¿dy artysta, który stosuje ten zabieg
– stymuluje u widza uczucie po¿¹dania
i wytwarza reakcjê w³aœciw¹ podgl¹daczowi.
Owa reakcja wœcibskiego obserwatora [a voyeu-
ristic response] w³aœciwa jest wszystkim typom
odbiorców, mê¿czyznom i kobietom, hetero- lub
homoseksualnym. Jednak¿e, oczywiœcie to
heteroseksualny mê¿czyzna jest tym, którego
zachêca siê do prze³o¿enia tego pragnienia na
spo³ecznie usankcjonowane dzia³ania. Czyn-
noœci te, których nie nale¿y jednak myliæ
z zachowaniami intymnymi, s¹ raczej publicznie
manifestowan¹ akceptacj¹ cia³a kobiety
w wy³¹cznie seksualnym kontekœcie. W kulturze
wysokiej jest ona równoznaczna z uznaniem dla
dzie³a sztuki przedstawiaj¹cego akt kobiecy;
w niskiej zaœ jej odpowiednikiem s¹ lubie¿ne
komentarze robione kobietom przez grupê
mê¿czyzn na ulicy. Ostatecznie uwarunkowane
przez pozê pudica wysokie i niskie formy oceny
stwarzaj¹ specjalne okazje dla otwarcie podzie-
lanych mêskich doœwiadczeñ seksualnych bez
jawnie homoseksualnego podtekstu. Akt kobiecy
jest wiêc terenem wype³niania rytua³u mêskiej
przyjaŸni, a publiczne przedstawianie po¿¹dania
heteroseksualnego – œrodkiem, dziêki któremu
rytua³ ten mo¿e mieæ miejsce52 .

Nie mo¿na nie doceniæ roli Vasariego
i Jansona w promowaniu heroicznego mêskie-
go aktu i postrzeganego seksualnie, bezbron-
nego aktu kobiecego jako paradygmatów.
Historycznie rzecz ujmuj¹c, obie formy
stworzono w ramach zarysowywania siê dwóch
mêskich pragnieñ, homo- i heteroseksualnego.
Odmienne ujêcia erotyzmu kobiet i mê¿czyzn
mówi¹ nam bardzo wiele o tym, w jak ró¿ny
sposób mê¿czyŸni i kobiety byli i s¹ postrzegani
jako obiekty seksualnego po¿¹dania. Jednak¿e
oficjalne teksty historyczno-artystyczne, jak
choæby prace Vasariego i Jansona, traktuj¹
mêskie i ¿eñskie akty w sposób, który nie
pozwala na œwiadome uznanie ich za
dynamiczne komponenty w ustanawianiu relacji
w³adzy rozumianej w kategoriach p³ciowych.

51 RzeŸbê Praksytelesa w sposób satysfakcjonuj¹cy omawia Ch. Blinkenberg, Knidia: Beitrage zur kenntnis der
Praxitelischen Aphrodite , Copenhagen 1933.
52 Homosocjalne wiêzi w angielskiej literaturze bada E. Kosofsky Sedgwick, Between Men:English Literature and Male
Homosocial Desie, New York 1985. To w³aœnie jej myœli stymulowa³y moje odczytanie pozy pudica. Zob. te¿ S. Winnett,
Coming Unstrung: Women, Men, Narrative, and Principles of Pleasure, “PLMA”, nr 3 1990, s. 505-18, zw³. 507.
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Skuteczne staj¹ siê raczej bardziej ukradkowe
metody nadawania dzie³om ich znaczenia
w sposobie budowania p³ci i p³ciowoœci.
W nowoczesnym spo³eczeñstwie, gdzie
przynajmniej od XVI stulecia przewa¿a
heteroseksualizm, artystyczne formowanie
mêskich i kobiecych aktów definiowane jest
przez kosmopolityczne i miêdzynarodowy kr¹g
obytych kulturalnie heteroseksualnych
mê¿czyzn, którzy gorliwie dochowuj¹ sobie
wiernoœci. Ich wzajemne uwielbienie i admiracja
w stosunku do siebie nawzajem staj¹ siê w ten

sposób akceptowalne poprzez wspólny wyraz
ich jawnych i nieskrêpowanych popêdów.

Zaproponowane przez Vasariego kon-
cepcje artysty, krytyka i kanonu wi¹¿¹ siê
z ekonomicznymi i spo³ecznymi uwarunkowa-
niami jego czasów. Podczas gdy warunki te
uleg³y zmianie, g³êbokie rozwarstwienia p³ci,
rasy i klasy spo³ecznej nadal funkcjonuj¹
w obrêbie kulturowo warunkowanych zale¿noœ-
ci w³adzy, o których pisa³ Vasari. W ten sposób
dostarczy³ on form dyskursu, które utrzyma³y siê
za czasów Jansona i pozosta³y aktualne do dziœ.

1991

Lucynie Pa³ys i Annie Zadykowicz chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za wnikliw¹ korektê mojego przek³adu, zaœ pani
dr Gabrieli Œwitek za cenne uwagi merytoryczne. (P.S.)


