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ROMAN BRANDSTAETTER 

urodzony w Tarnowie w roku 1906. Dzieciństwo podc>as pierws~ej 
wojny światowej spędził w Pradu. Polonistykę i filozofię stu
diował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1931 
otrzymał doktorat filozofii. W latach 192-1932 prze bywał w Pa
ryżu na studiach literackich, następnie zwiedził ł' rancję, Belgię, 

Niemcy, Turcję, Grecj<; i Palestynę. Podczas wojny przebywał 

jako uchodźca kolejno na Litwie, w Związku Radzieckim, Iranie, 
Iraku, Transjordanii i Palestynie („Powrót syna marnotrawnego" 
powstał w Jerozolimie w latach 1934-19ł5), gdzie pozostał do 
r. 1946, po czym przez Egipt udał się do Rzymu i pełnił funkcję 

attache kulturalnego Ambasad)' PRL do roku 1948. Po powrocie 
do kraju mieszkał z początku w Poznaniu, a potem przez dzic· 
sięć lat w Zakopanem. Od roku 1980 mieszka znowu w Poznaniu. 
\\' latach powojennych wielokrotnie wyjeżdżał do Włoch, z kt.:i
rymi łączy go głębokie ukochanie kultury antycznPj. 

Roman Brandstaetter jest laureatem Państwowej Nagrody 
Artystycznej I s topnia za libretto „Bunt żaków" do opery Ta
deusza Szeligowskiego. W roku 1955 otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski za całokształt pracy literackiej . 
l'V roku 1958 Miejska Rada Narodowa w Zakopanem, „oceniaja"c 
wysoko jego dorobrk literacki, a zwłaszcza jego dramaty, napi
sane w latach powojrnnych w Zakopanem" - nadała Brand
staetterowi godność honorowego obywatela miasta Zakopanego. 

Sztuki Brands teattera w)•stawiaue był)" na scenach francu
skich, zachodnioniemieckich, angielskich, austriackich, czeskich, 
holenderskich, szwedzkich, norweskich, duń•kich, fińskich, jui;o
słowiańskich, australijskich, amerykańskich, a jei;o poezje tiu- " 
maczone są i wydane w językach francuskim i niemieckim. 

Prapremiera „Powrotu syna marnotrawnego" odbyła 
się 20 listopada 1947 r. w Starym Teatrze w Krakowie, 
w reżyserii Janusza Warneckiego. Dekoracje i kostiumy 
projektował Karol Frycz. \Vykonawcą roli Rembrandta 
był Janusz Warnecki. 

DOTYCHCZAS WYDANO NASTĘPli,T ,\CE DRAMATY 

BRANDSTAETTERA: 

Powrót .~yna -1narnotrawn.cg:> 

Pr~emyslaw Jl 

Kró l i aktor 

Znaki wolności 

Ludzie : n1artt!Jej winnicy 

Kopernik 

Marcholt 

Wojna żakow < panami 

Dramat J~slężycowy 

Krol Stanislaw August 

Mil cumie 

Noce narodowe 

Upadek kamiennego domu 

Odys plac:ącu 

Teatr Su;iętego Franci8?ka 

Medea 

Cis oa (Winogrona. Antygony) 

Sm i e, c na w ybr :ci u Artemi·1y 

D:ier~ gnil!W'U 

Zmier r ch d em o n c1i..' 
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Mieczysław Jastrun 

REMBRANDT 

Ten krajobraz, co przypadł do ziemi olśniony, 
Czarna burza opuszcza widzenie Tobiasza. 
Muzykę od jej stromej, niezdobytej strony, 
Tam gdzie kończy się widzialnoi'ć nasza, 
Ujtzateś w mroku swoim. Przez most na kanale 
Wyszedleś na wicher stuleci, 
J.!lk fałdy ciężkiej złotej szaty odpychając dale, 
Zanim zdążyły zamknąć się przed tobą -
Błysk świecy 

Rozchwiałeś w szyszak zlot11. 
I w cieniu twoim, o noc opierając plecy, 
Bezimienne stało się osobą. 
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Słyszę wieków stąpanie, stepowe stada, tabor. 
Ziemia, trup siny, obmyty potopem, 
A na niej gr.!lbież, zabór, 
Cwiekami przybite stopy. 

Chrystus w płomieniach idzie, w burzy szat 
Rozwianych na pól nieba. 
Chrząszcze czarnych cherubów pełzną w m roku trqb. 
W ośiepłą głąb 

Zapada świat. 

A tutaj sterczą w zmierzchu judaszowe drzewa. 
Rozświetlając czarną snu jaskinię, 

Siepacze w złotych blachach, czerwonych od ognia, 
Ryczą nad powalonym, pęcznieją karki ba wole, 
Płonie pochodn ia. 
W jej dymie, 
W dole 
Zachodzi widmo olbrzymie. 

Zlata Wschodu, purpury nie odda mi świat, 

Ro:isypują się w popiół ludzie i sklepien'ia; 
W mroku zamki bezgłowe, baszty połamane, 
Gdzie wsparci na kosturach swych sękatych lat, 
Opnszczeni tobiasze, e1neryci marzeni.!l, 
Skracują ciszę alej żałobnym stukan iem. 



REMBRANDT 
ŻYCIE I T~óR~ZO~C V AN RIJN 

U rodził się rownocześnie ze stuleciem - zanotowali 
później~i kronikarze. Ustalono wreszcie, że było 
t~ 15 l~pca. 1606 roku. W zasobnym domu van Rij
now mieszkała kochająca się rodzina; wielokrotnie 
i .z miłością malował ją później artysta. Młyn znaj

do_w_ał. się w Lejdzie, dziś spokojnym, prawie martwym 
m_1esc1e, wtedy centrum przemysłowym, drugim co do 
~•e.lkości. mieście Holandii. Lejda była również ośrodkiem 
zyc1a umwersyteckiego, siedzibą najstarszej i najsłynniej
szej uczelni holenderskiej. 
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* 
W lejdejskim malarstwie Rembrandta panował skrnm

ny. nieciekawy portret i martwa natura. Spiętrzone księ

gi. czaszka, świeca - przedmioty symbolizujące przemi
janie i marność życia. - tworzyły ulubiony temat „vani
tas". Temat ten, charakteryzował dobrze atmosferę lejdej
skiego środowiska intelektualnego - środowiska, o które 
otarł się Rembrandt, uczeń szkoły łacińskiej, student uni
wersytetu, Nieefektowne, niemal prowincjonalne malar
stwo lejdejskie stanowiło kontrast ze sztuką, z jaką zetknąć 
się miał Rembrandt w Amsterdamie. Udał się tam praw
dopodobnie w roku 1623. 

* 
U Lastmana w Amsterdamie uczył się Rembrandt. Pil

nie chłonął efektowną i łatwą sztukę nauczyciela. Nie 
znamy żadnego obrazu Rembrandta z czasów pobytu 
w warsztacie Lastmana, twórczość mistrza odbiła się jed
nak w niejednym późniejszym dziele ucznia. Krótki, k'ilku
miesięczny pobyt w pracowni Lzstmana przerwany został 
prawdopodobnie panującą w Amsterdamie zarazą. Na po
czątku r. 1624 wrócił Rembrandt do Lejby. 

Pierwsze znane nam dzieła malarskie Rembrandta po
wstały w r. 1626, są to kompozycje historyczne stojące pod 
znakiem sztuki Lastmana. Obraz określany najczęściej jako 
n· sp a n i a łomy ś I n ość cesarz a Tytus a jest praw
dopodobnie pierwszym zachowanym dziełem Rembrandta. 
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* 
Wobec sztywności pierwowzoru Lastmana młodzieńczy 

rysunek Rembrandta uderza swobodą, rozmachem i siłą. 

„Zmiany, których dokonał Rembrandt w rysunku - pisze 
współczesny nam historyk sztuki Otto Benesch - wska
zują na jego twórczą swobodę w użytkowaniu pomysłu 

mistrza. Jest to sprawa istotna. Dzieła Rembrandta naro
dzone z ducha Lastmana mówią o tym, jak silnym przeży
ciem było dla Rembrandta zetknięcie się ze sztuką nauczy
ciela. Ale dowodzą również, że od najwcześniejszych lat 
Rembrandt operował lastmanowskim pierwowzorem ze 
wzrastającą swobodą, nadając dziełom własne piętno. 

Grafi'ia Rembrandta jest dziedziną równie dla niego 
istotną jak malarstwo. Pierwsze ryciny Rembrandta po
wstały równocześnie z najwcześniejszymi obrazami, tzn. 
około r. 1626. Akwaforty młodego artysty obejmują tema
tycznie kilka dziedzin: nieliczne kompozycje religijne, 
studia głów oraz kilkanaście przedstawień żebraków. Nad 
pierwszymi studiami nędzarzy pracował Rembrandt praw
dopodobnie w r. 1627, najwięcej naszkicował w latach 
1630-1631, po r. 163:> zaniechał ich zupełnie. 

Lejdejskie lata Rembrandta, zwłaszcza do r. 1630, są 

okresem stałej, nieprzerwanej nauki. Prócz malarstwa stu
diuje Rembrandt rysunek i grafikę. Eksperymentuje, pró
buje nowych zestawień, oświetleń, rzuca zaczęte prace 
i znów do nich powraca, szuka własnych rozwią1ań, roz
rywa stare formy, w których nie mogą się 2micścić jego 
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wizje. Chce oddać najsilniejsze uczucia w najwyraźniej

szym geście, ruchu, mimice. W lejdejskich latach Rem
brandi nie stworzył właściwie ani jednego typowego por
tretu. Powstały natomiast liczne ekspresyjne studia głów. 
Ojciec, matka, najbliższe otoczenie i sam malarz byli 
modelami, których mógł najłatwiej osiągnąć, zmusić do 
pozowania, zaobserwować w każdej chwili, w różnych 

warunkach, w działaniu i spoczynku, w ostrym świetle 

i w półmroku. 
Rembrandt jest artystą, który wykonał największą ilość 

autoportretów; w ciągu całeg·o życia stworzył ich ponad 
60 - wiele z nich w okresie lejdejskim. Pierwsze auto
portrety powstają około r. 1626, równocześnie z pierwszy
mi dziełami historycznymi i biblijnymi. Począwszy od 
najwcześniejszego widoczne jest, że autoportrety Rem
brandta nie wyrosły z kompleksu Narcyza. Nic nie łago
dzi brzydoty, brutalności i pospolitości rysów młodego, 

dwudziestoletniego artysty. 

* 

Ostatnie lata Rembrandta w Lejdzie przynoszą pierw
sze poważniejsze sukcesy. Zaczynają zgłaszać się ucznio
wie, którzy chcą studiować u niezwykłe młodego, 22-let
niego nauczyciela. W roku 1628 przyjmuje Rembrandt 
pierwszego ucznia, łejde.iczyka Gerrita Dou. Dou malował 
małe rodzajowe obrazki o podobnych jak u Rembrandta 
proporcjach przestrzeni _ i postaci. Te ciche, spokojne 
wnętrza, coraz bardziej drobiazgowe i porcelanowo gład

kie, cieszyły się dużą popularnością w rozmiłowanej w ma
larstwie intymnym Lejdzie. 
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W czerwcu 1631 r. był jeszcze Rembrandt w Lejdzie, 
w lipcu 1632 znajduje się już w Amsterdamie. Życie jest 
tu inne, odpowiada mu. Nowymi oczyma widzi samego 
siebie. Powstaje pierwszy autoportret całopostaciowy, uję
ty monumentalnie, mimo małego, lejdejskiego jeszcze for
matu obrazu. Brzmią w tym portrecie echa van Dycka, 
charakter dzieła jest prawie dworski. Portretowany to 
już nie pożądliwie wyglądający życia młodzieniec z Lejdy, 
lecz pewny siebie młody pan, ubrany w błyszczący i bo
gaty strój wschodni. Stoi na podium, światło jest skiero
wane na niego i na psa siedzącego u stóp. W tle widać 
heroiczne rekwizyty; hełm, część zbroi. Z portretu bije 
świadomość, że nawet tu jest jednym z najsłynniejszych 

i najbardziej poszukiwanych malarzy. 
Zamówienia sypią się - istotnie - ze wszystkich stron. 

Najpoważniejsze z nich pochodzi od słynnego chirurga 
amsterdamskiego, profesora Nicolaesa Tulpa i jego przy
jaciół. Wykonał je Rembrandt w r. 1632, zaledwie w kil
ka miesięcy po przybyciu do Amsterdamu. 

* 
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Obraz jest utrzymany w tonie wyraźnie zimnym, zie
lonkawym, nawet różowy kolor muskułów otwartej ręki 

jest przygaszony. Czarne postacie z wielkimi białymi koł
nierzami pochylają się nad ciałem odcinającym się od 
nieb trupią, fascynującą bielą. To ono stanowi centrum 
treściowe przedstawienia, na nim też skupia się światło 

teatralnie padające z góry. Zwłoki są najbardziej material
ną i namacalną postacią obrazu. Kontury doktora Tulpa 
i słuchaczów wydają się mg·Jiste i zatarte, rzeczywistość 

kredowo białego trupa rozświetlonego zielonkawym fosfo
ryzującym światłem, jest przerażająca. Obraz działa na 
widza szokująco; podobne wrażenie musiał wywierać na 
współczesnych Rembrandtowi, zwłaszcza że miał to być 

przyjacielski portret grupowy. 

* 
22 czerwca 1634 zostało zawarte małżeństwo Rem

br:~dta van Rhyn, zamieszkałego w Amsterdamie, i Saskii 
van Uylenburgh, zamieszkałej obecnie we Franeker" - za
notowano w księgach gminy protestanckiej w Amsterda
mie. Córkę nieżyjącego już wówczas burmistrza z Leeuwar
dcn poznał Rembrandt w domu jej wuja Hendricka van 
Uylenburgh, gdzie zamieszkał po przybyciu z Lejdy. 

„To jest portret mojej żony, gdy miała 21 lat, w 3 dni 
po naszych zaręczynach, 8 czerwca 1633 roku" - napisał 
Rembrandt z dumą i czułością na pierwszym portrecie 
Saskii. Saskia stoi tu wychylona przez okno, wsparta 
drobną dłonią, bawiąc się niedbale kwiatkiem, wdzięcz

nie zamyślona. 

Rysunek ten zaczyna długą serię wizerunków Saskii, 
wśród nich kilkunastu portretów malarskich, kilku gra
ficznych i wielu studiów rysunkowych. Rola Saskii, wy
olbrzymiona przez legendę, jest jednak niewątpliwa. Przez 
kilka lat Saskia absorbuje wyobraźnię Rembrandta, pa
nuje nad jego sztuką. Artysta ozdabia ją w swych dzie
łach klejnotami, czyni z niej antyczną boginię i bohaterkę 
scen mitologicznych. Często Saskia kojarzy się mu z kwia
tami; raz bawi się kwiatkiem na „narzeczeńskim" rysun
ku, raz nieśmiało podaje kwiat na portrecie z Drezna, 
wielokrotnie przedstawiona jest jako bogini kwiatów Flora. 
Na drezdeńskim portrecie jest małą dziewczynką, która 
złożywszy rękę na piersi, symbolicznym gestem wyraża 

miłość, czułość i oddanie. Ten gest wprowadził Rembrandt 
odtąd do wielu innych dzieł, m. in. do późnej N arze cz o
n ej ż yd o w s k i e j. Wyraża on zawsze uczucie miłości 

i przywiązania. Rysunkiem, tym najbardziej bezpośrednim 
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i szybkim środkiem reagowania, oddał Rembrandt dzieje 
swej miłości, swych radości i smutków: szczęśliwe poży

cie, początki choroby Saskii, jej trwające tygodniami przy
kucie do łóżka, rozmowy i zabawy z dziećmi, ich pierwsze 
kroki i ich śmierć. Z kartek papieru wyłaniają się głów

ki rozbawionych dzieci i nabrzmiała g·orączką twarz Saskii. 
Rysunki są wstrząsającym dokumentem osobistego życia 

Rembrandta. 

Małżeństwo z Saskią było dobrą partią. Rodzinę Uyłen·· 
burghów znano i szanowano. Ojciec Saskii był burmist
rzem, dwaj jego bracia - adwokatami, szwagier Saskii 
Jan Makowski - arianin zbiegły z Polski przed prześla

dowaniami - był profesorem teologii na uniwersytecie 
we Franeker. Małżeństwo z Saskią podniosło znacznie po
zycję społeczną Rembrandta, wprowadzając go w najwyż

sze sfery Amsterdamu. 
Jeden z szeroko znanych obrazów Rembrandta przed

stawia go wraz z Saskią w czasie uczty. Na stole nakry
tym bogatą. tkaniną stoi zastawa: widać nóż, kielich, jadło; 
jest to uczta we dwoje. Artysta ostentacyjnie ukazuje wy
stawność swego codziennego posiłku. Rembrandt przybrany 
jest w żołnierski strój, jak bohaterzy popularnych caravag
gionistycznych uczt żołnierzy z kurtyzanami. U boku zwisa 
mu miecz, na głowie ma beret z piórami. Poufałym ge
stem obejmuje Saskię; ta, siedząca na kolanach męża, 

podchwytuje jego nastró.i. Oboje spoglądają. porozumie
wawczo na widza, przypijają.c do niego, chcąc jakby wią
czyć go do swojej uczty. Z boku wisi kotara, częsty ele
ment barokowych portretów. Obraz niemal wulgarn„ 
w wyrazie, bogaty w rekwizyty, nie jest przecież niezro-
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zumiały. Powstał w chwili, gdy synowi młynarza z Lejdy 
zaimponowało bogactwo, zachwyciło go życie, które pro
wadził, napełniły dumą uczty, stroje i dom. Stojący na 
stole paw jest bodaj nie tylko realistycznym rekwizytem; 
umieszczony tu atrybut Junony, bogini domowego ogniska, 
ma prawdopodobnie symbolizować miłość małżeńską Saskii 
i Rembrandta. Taka aluzja wydaje się możliwa, miody 
Rembrandt przeżywał wówczas najszczęśliwszy, najbar
dziej beztroski okres swego życia. 

Swój „barokowy" okres podsumował Rembrandt naj
słynniejszym chyba dziełem, zatytułowanym W y m a r s z 
str ze 1 ców, ukończonym w 1642 roku. Ciągle jeszcze 
utrzymuje się tradycyjna nazwa tego dzieła Straż n o e
n a, będąca wynikiem nieporozumienia. Przez wiele lat 
uważano niesłusznie, że akcja W y m a r s z u s t r z e 1 c ó w 
toczy się w nocy, obraz był bowiem ciemny na s!Cutek 
pożółkłego werniksu pokrywającego go grubą warstwą. 

Dopiero ostatnia konserwacja przeprowadzona w r. 1948 
odkryła bogactwo jasnych barw błyszczących w dziennym 
świetle. 

Jest to niewątpliwie portret grupowy, ujęty jednak 
sposób bardzo specjalny. W albumie rodziny Cocq prze
chował się rysunek dzieła z podpisem: „Szkic obrazu ... 
na którym młody pan van Pumerlandt jako kapitan po
leca swemu porucznikowi panu van Vlaerdingen, by wy
dał rozkaz wymarszu kompanii obywateli". Słowa te 
charakteryzują istotę nowatorstwa w ujęciu portretu grn-

1(l 

" 



powcgo. Kompania wyrusza. Nieprzerwanym strumieniem 
wylewa się tłum strzelców z mrocznej bramy. Nic nie 
hamuje tempa marszu, spotęgowanego rytmicznym werb
lem bębna. Czoło pochodu, idące w kierunku wskazanym 
przez krótki miecz porucznika i gest kapitana, zdaje się 

opuszczać powierzchnię obrazu i wkraczać w świat widza. 
Iluzyjna plastyczność postaci i dokładne, pedantyczne ich 
przedstawienie potęgują wrażenie patrzącego, że znalazł 

się niemal w tej samej przestrzeni co kompania kapitana 
Cocqa. Podobnie działa duży format obrazu i naturalny 
wymiar postaci. Oglądając ten obraz w Rijksmuseum 
w Amsterdamie odnosi się wrażenie, że tłum widzów mie
sza się z tłumem strzelców. 

W y m a r s z s t r z e 1 c ó w ma swoją legendę. Uważany 
był za „fatalne", nieszczęśliwe dzieło Rembrandta, które 
tragicznie zaważyło na życiu artysty. Czy rzeczywiście -
jak głosi legenda - wywołało protesty lub zgoła bunt 
portretowanych? Czy po tym obrazie odwrócono się od 
malarza, wykluczono go ze społeczeństwa, skazano na 
bankructwo i życic w nędzy? Niewątpliwie W y mars z 
s t r z e 1 c ó w jest rewolucją, i to nie tylko w typowo 
holenderskim portrecie grupowym, portrecie bractwa strze
leckiego. W obrazach tego rodzaju twórca kładł zawsze 
główny nacisk na dokładną charakterystykę postaci; w kon
sekwencji dzieła te były serią portretów dość monotonnie 
zestawionych. Wyłom w tej tradycji uczynił tylko Hals. 
W y m a r s z s t r z e 1 c ó w Rembrandta jest w samym za
łożeniu niemal przeciwny zasadzie portretu, artysta bo
wiem poświęcił opracowanie portretowe poszczególnych 
postaci - niektóre są ledwo widoczne - na rzecz ogólnej 
kompozycji, przede wszystkim na rzecz oi;Idania akcji. 
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* 
Rembrandt dojrzewał ; życie doświadczało go ciężko. 

W roku 1640 stracił matkę; dwa lata później, po ośmiu 
latach małżeństwa, zmarła 30-letnia Saskia. Stracił niemal 
wszystkie dzieci; jedyne pozostałe przy życiu, syn Tytus, 
stało się pośrednio przyczyną śmierci Saskii. Przyjęcie 

Wym ars z u str z e I ców nie było współmierne z na
kładem myśli i pracy włożonym w dzieło. Ilość zamówi~ń 
portretowych zmniejszała się. 
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Rembrandt rysuje S y n ag o g ę, maluje nowych U e z
n i ów z Em m a u s, z ołówkiem w ręku samotnie błądzi 
po okolicach Amsterdamu. Nowa wizja artysty rodziła się 

ze świadomego oddalania się od życia światowego, odwró
cenia się od baroku i jego konsekwencji: zewnętrznego 

gestu, ruchu, błyskotliwości, wirtuozerii. Odsłaniały się 

przed artystą nowe, nie znane dotąd problemy, zyskiwały 
wagę nowe wartości. W ciągu lat czterdziestych XVII w. 
kształtowała się nowa, wspaniała wizja świata Remb
randta. 

* 
W roku 164.4 no.malował artysta Chrystus a i ja w

n o g r z e s z n i c ę. Potężne i tajemnicze wnętrze synag·ogi 
daje tu efekt niespodziewanie mocny, jak we wczesnych 
lejdejskich obrazach; przygniata daleki tłum, bogactwo 
ozdób, wielkość kolumn. Podobnie jak w Ofiar o w a
.n i u w świątyni, centralna grupa jest oświetlona 

teatralnym snopem światła. Przebaczający Marii Magda
lenie Zbawiciel kładzie rękę na piersi Rembrandtowskim 
gestem miłości. Prostota tego gestu, wyrażającego czytel
nie uczucie, łączy się z postępującą u artysty prostotą 

formy. 

W obu poprzednich okresa:h clominowały w religijnej 
twórczości Rembrandta tematy ze Starego Test a
men tu, z ksiąg wielkich pasji, miłości, zemsty i zdrady, 
ksiąg krwawych zbrodni i ciężkich fizycznych cierpień. 

\V ostatnim okresie przeważają sceny z N o we g· o Te
s tam en t u, przepełnione cier1>liwą cichą miłością. 

20 

Bohaterem nie jest s1eJący strach i zagładę Samson, lecz 
Chrystus niosący pokój wszystkim ludziom dobrej woli. 
Głęboko poruszające, nietradycyjne ujęcie tematu religij
nego w ostatnim okresie wynikało przede wszystkim 
z przeobrażeń wewnętrznych artysty. Rembrandt powoli, 
lecz nieodwracalnie oddalał się od beztroskiego, łatwego 

życia, które dotąd prowadził. Coraz trudniej było mu zna
leźć wspólny język z dotychczasowymi przyjaciółmi i pro
tektorami, należącymi do amsterdamskiej plutokracji. 
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Postać Chrystusa pasjonuje artystę. W młodzieńczych 

jego dziełach Chrystus różnił się od ludzi swą idealną, 

boską pięknością. Obecnie Rembrandt spogląda nań ina
czej. Powstaje seria wizerunków Chrystusa, w których 
modelami są żywi ludzie - żydowscy młodzieńcy, ucznio
wie amsterdamskiej szkoły rablńskiej. 

Chrystus późnego Rembrandta jest więc oparty na 
studium z życia, jest bardziej ludzki. Wykonane z natury 
„portrety" Chrystusa włączał artysta do swych licznych 
dzieł graficznych. Dwie znakomite ryciny Rembrandta 
ukazują Chrystusa jako cierpiącego człowieka (Getsemane) 
i jako uzdrowiciela (Rycina „stuguldenowa"). 

Chrystus cierpi jak każdy człowiek. Boi się nadcho
dzącej śmierci, czuje się osamotniony na Górze Oliwnej. 
Klęczący przy nim anioł nie podaje mu kielicha. Chrystus 
nie potrzebuje symbolu, jego cierpienie jest ludzkie 
i realne. 

* 

Inne, głębsze zrozumienie spraw ludzkich leży także 
u podstaw nowej sztuki portretowej. Pierwsza fala twór
czości portrc.towej Rembrandta przypadała na lata trzy
dzieste, druga - na lata pięćdziesiąte. Zwłaszcza w okresie 
1650-1655 malował artysta prawie wyłącznie portrety. 
Wtedy powstały największe arcydzieła tego gatunku. U ich 
szczytu stoi P o r tret J a n a S i x a, związanego w tym 
czasie blisko z Rembrandtem, późniejszego burmistrza 
Amsterdamu. Postać duża, naturalnej wielkości, widoczna 
do kolan na neutralnym, ledwie zaznaczonym tle, znaj
duje się blisko widza. W obrazie dominują ciepłe tony: 
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żółtawy strój, czerwony płaszcz ze złotymi obszyciami, 
rudawe, puszyste włosy modela. Swobodny sposób malo
wania doszedł tu po raz pierwszy tak wyraźnie do głosu. 

Wszystko koncentruje się w twarzy, a przede wszyst
kim w oczach Sixa. Patrzą one na widza uważnie i inten
sywnie, z mądrością i życzliwością. A jednak nie są to 
oczy zwykle, oczy każdego człowieka. W portrecie Sixa, 
podobnie jak w większości późniejszych portretów Rem
brandta, są one pozbawione jasnego punktu odbijającego 
się światła, zwykle kładzionego przez malarzy. Oczy Sixa 
to dwie niepokojące tajemnicze czarne plamy. 

* 
W roku 1665 namalował Rembrandt Portret Ge

r ar da de La i res se, malarza i teoretyka sztuki. 
Lairesse był artystą miernym, ale jako teoretyk zasłynął 

tym, że chciał poddać sztukę sztywnym akademickim 
zasadom. Lairesse cierpiał na chorobę weneryczną, mając 
lat 50 - oślepł. W portrecie widać ślady choroby -
zniekształcony nos i usta, woskowo miękkie ciało. „Nie 
można spotkać brzydszego człowieka" - pisał o nim 
nescamps, który znał go osobiście. A jednak portret przy
kuwa uwagę, zachwyca; sztuka Rembrandta zwyciężyła 

brzydotę modela. W portrecie o wspaniałej fakturze, o in
teresujących zestawieniach bieli z czernią, złota włosów 

o czerwonych połyskach z szarością oczu, ze zniekształco
nej chorobą twarzy Lairesse'a bije przejmujący ludzki 
ból. 
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osoby: 

HARMEN VAN RIJN, młynarz w Lejdzie 
CORNELIA, jego żona 

ANTONI ODROWĄŻ 
IHENA NETTO 

ZENON KOSZAREK 
JOZEF P:.LEJUU.:.IW 
STANISŁAW IGAR 

ANTONINA GIRYCZ 

ADRIAN, ich starszy syn 
REMBRANDT, ich młodszy syn 

LISBETH, ich córka 
GERRIT DOU, malarz, uczeń Rembrandta PIOTR KUROWSKI 
JAN VAN UYLENBURGH, głowa rodziny 

Uylenburghów ANDRZEJ POLKOWSKI 

TITLA } HALINA ROMANOWSK1\ 
HISTIA jego siostry JADW;GA ZIEMIANSKA 
SASKIA IRENA REMISZEWSKA 
HENDRICK VAN UYLENBURGH, 

handlarz obrazów ich kuzyn 
KSIĄŻĘ COSIMO, następca tronu 

toskańskiego 

CONSTANTIN VAN HUYGENS, 
sekretarz namiestnika Niderlandów 

NICOLAS TULP, lekarz, burmistrz 
Amsterdamu 

JAN SIX 
ANTHONUS VAN BERESTEYN, 

kupiec amsterdamski 
JAN CATTENBURGH, kupiec 

amsterdamski 
MARGARETE VAN BILDERBECQ 
PETRONELLA DE BUYS 
MACHTELD VAN DOORN 
THOMAS DE KEYZER, malarz 
VONDEL, poeta 
ERANS BANNING COCQ, kapitan 

ROMUALD SZE.JD 

ANDRZEJ POLKOWSKI 

MARIAN WISNIOWSKI 

RYSZARD JASNiEWICZ 
BOGUSŁAW DANIELEWSIU 

ALBERT NARKIEWICZ 

TADEUSZ SKORULSKI 
JULIA ARNOLDT 

JADWIGA HANSl~A 
BAllBARA JAKUBOWSKA 

ZYGMUNT BIELAWSKI 
ANDRZEJ MROZEK 

MARIAN WISNIOWSKI 
WILLEM VAN RUYTENBURGH, porucznik 
JAN BISSER CORLITZER, chorąży 

CHRISTOPH THYSZ, właściciel domu 
ISSAC VAN CLESSEM-HERSBECQ, 

JERZY FORNAL 
BOLESŁAW ABART 

r:~~~~1ll~~~ 
lichwiarz LUDOMIR Ol.SZEWSKI 

GEERTIE DIRKS, gospodyni · w domu 
Rembrandta 

HENDRICKJE STOFFELS 
TITUS, syn Rembrandta i Saskii 

CORNELIA, córka Rembrandta 

Stoffels 

GARTNER, wlaściciel winiarni 

HAMILKAR, nadzorca cmentarza 

SABINA WISNIEWSKA 
JADWIGA SKUPNIK 
ERWIN NOWJASZAK 

Hendrickje 

HALINA PIECHOWSKA 

BORYS BORKOWSKI 

WITOLD PYRKO<;:ł: 

GRAB1\HZ 
MARTIN. slu:i:ący w domu Rembrandta 
ZEBltACY 

SLEPIEC 

JEHZY FOH!IJAL ... 
JADWIGA SKIJPNIK 

SABINA WJSNIEWSKA 
JANUSZ ŁOZA 

BOLESŁAW ABART 

Rembrandt Powrót syna marnotrawnego 



PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 
JANUSZ LOZA 
SUFLER 
KAZIMIERZ CHORĄŻAK 
KIEROWNIK TECHNICZNY 
MIROSLAW DZIKI 
BRYGADIER SCENY 
LEON STRACHOWIAK 
GŁOWNY ELEKTRYK 
KAZIMIERZ PIĄTł:K 

J<IEROWNICY PRACOWNI : 
KRA WIECKIEJ MĘSKIE.I 
JOZEF PRECKAŁO 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ 
W ANDA PRECKAŁO 
SZEWSKIEJ 
l\IIKOLAJ BRATASZ 
STOLARSKIE.T 
;>IICHAL PRAISNEH 

IALARSKIEJ 
TADEUSZ CHĄDZY~SKI 
PERUl<ARSKIE.T 
MIECZYSŁAW WOJCZYŃSKI 
MODELARSKIEJ 
TADEUSZ ŻAKIEWICZ 
TAPTCERSK TE.J 
RYSZARD TKACZYK 
SLIJSARSKIEJ 
STANISŁAW TAPEK 

Krąg osób portretowanych jest już dość wąski w po
równaniu z okresem młodości. Rembrandt dobiera teraz 
modeli świadomie, chętnie maluje ludzi naznacz.onych 
piętnem indywidualności, obarczonych c1ęzarem przezyc 
i doświadczeń; nie ogranicza się teraz do kilku posiedzeń, 
do ukazania cech zewnętrznych i oczywistych. 

Pracuje starannie, penetruje coraz bardziej w głąb 

sweg·o bohatera, szuka bezustannie jakiegoś wyrazu doj
rzałości, zmęczenia, tragizmu - cech, które jemu samemu 
były bliskie. „Czasami szkicował jedną twarz na dziesięć 

sposobów, zanim przeniósł ją na deskę" - pisze współ-



czesny mu Houbraken. We wczesnych dziełach strój absor
bował malarza w równej mierze co wyraz twarzy. Teraz 
strój jest zaledwie naszkicowany, zaznaczony kilkoma po
ciągnięciami. 

* 
Około r. 1660 spadają na artystę nowe klęski. Dom 

na Breestraet, kupiony jeszcze w r. 1630, za życia Saskii, 
nie został całkowicie spłacony. W roku 1653 pozostawał 

jeszcze dług 7000 florenów. Szerokie i swobodne życie, 

jakie prowadził artysta z Saskią, kosztowne dzieła sztuki -
pokusa, której nigdy nie mógł się oprzeć - nadwerężały 

jego budżet. Rembrandt zaczyna się zadłużać. Pożycza 

po tysiąc, po kilka tysięcy florenów od ludzi życzliwych 
mu (m.in. od Sixa) i na dogodnych warunkach, kłop~ty 

jednak nie zmniejszają się. Rembrandt musi ograniczyć 

wydatki. Uważa, że wielki dom nie jest mu potrzebny, 
nosi się z zamiarem kupienia mniejszego. Należność ma 
płacić w części obrazami. Zaczyna zaclą1Jać nowe długi, 

pożycza na poczet dzieł jeszcze nie wykonanych. I olo 
w r. 1656 zmuszony jest ogłosić niewypłacalność. 

Odbyło się kilka kolejnych licytacji majątku Rem
brandta. W dniach 4-25 grudnia 1657 r. sprzedano obrazy, 
w kilka miesięcy później - dom i meble. We wrześniu 
1658 sprzedano dzieła graficzne „najsłynniejszych mistrzów 
włoskich, francuskich i niemieckich oraz samego Rem
brandta van Rijn, zebrane z wielkim znawstwem" -
jak głosił plakat, anonsujący aukcje. Mimo że licytacja 
domu odbyła się wcześniej, wszelkie formalności ukoń-
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czono jednak dopiero w grudniu 1660. Wtedy Rembrandt 
przeniósł się do ubogiej żydowskiej dzielnicy. Dłużnicy 

zostali spłaceni, zachował dobre imię, ale z majątku nie 
zostało prawic nic. Kłopoty finansowe nie przestają go 
dręczyć już do końca życia. Zaczyna się znów zadłużać. 
zwłaszcza u bogatego kupca Beckera. Pośmiertny inwen
tarz Beckera wykazał, ie kupiec zabrał niemal wszystko, 
rn Rembrandt stworzył w ostatnich latach życia. 

Pewnym oparciem finansowym była pomoc dwóch naj
bliższych mu osób - Tytusa, jedynego dziecka, które po
zostało z małżeństwa z Saskią, oraz drugiej towarzyszki 
życia artysty - łłendrickjc Stoffles. Hendrickje przybyła 

do domu Rembrandta jeszcze w latach czterdziestych, jP.j 
pierwszy portret pochodzi z r. 1649. Rembrandt nie mogł 
jej oficjalnie poślubić, zabraniał mu tego jeden z warun
ków testamentu Saskii. Nielegalny stosunek Rembrandta 
z Hendrickje został potępiony przez oficjalny kościół kal
wiński; Hendrickje kilkakrotnie upominano, a póżniej 

ukarano. Sprawa ta musiała dopełnić rozgoryczenia mala
rza. Seria portretów Hendrickje i liczne wizerunki Tytu
sa - czytającego, zamyślonego - mówią., jaką. miłością 

otaczał artysta swych bliskich. 

* 
l.achowany wycinek P r z y s i ę g i C 1 a ud i u s a C i v i

l i s a, jednego z najpiękniejszych dzieł Rembrandta, jest 
smutnym dowodem rozdźwięku między artystą i jego oto
czeniem. CI a u d ius C i v i I i s nie miał być protestem. 
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Rembrandt pragnął, by obraz był dobrze przyjęty, zale
żało mu bardzo na tym zamówieniu. A jednak sztuka jeg·o 
wybiegła tak daleko naprzód, ie dla mieszczańskiego od
biorcy o określonych i niemożliwych dla artysty upodo
baniach stała się nie do przyjęcia. Bogate mieszczaństwo 
Amsterdamu, które rządziło miastem, chciało sztuki wy
kwintnej, dworskiej. Nie mógł przypaść mu do gustu 
jednooki brodacz i plebejskie typy barbarzyńskich wodzów. 
Rembrandt musiał skapitulować. Artysta uczynił ostatni 
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wielki wysiłek, by pogodzić się z publicznością. Powstaje 
portret Suk ie n n i k ów. Napięcie dramatyczne tego 
dzieła jest niezwykle. Rembrandtowi udało się osiągnąć 
coś, co można by nazwać kontaktem między bohaterami 
portretu i oglądającym. Syndycy jakby reagowali na widza, 
uśmiechali się doń, dziwili, spoglądali na niego z nie
spotykaną siłą wzroku. Zdumiewające Jest, jak w obrazie 
tym dochodzi do zbliżenia umownego światła kształtów 

i barw ze światem realnym. 

* 
Lata sześćdziesiąte XVII w. są ostatnimi latami Rem

brandta. Jest niewyczerpany, ani przez chwilę nie słabnie 
mu ręka i serce. Obrazy, które teraz powstają, są, jego 
najpiękniejszymi dziełami. Zaciera się granica między ga
tunkami, portrety mają atmosferę sceny religijnej, scena 
religijna przestaje być Ilustracją Bib I i i. Istnieje tylko 
Jeden świat, świat cierpiącego człowieka, którego Jedynym 
ocaleniem jest miłość. 

Są to najcięższe lata Rembrandta. W roku 1662 umiera 
Hendrlckje, w klika lat później 33-letni Tytus. Pod mło
tek licytatora poszło wszystko - dom i zbiory, do których 
był tak przywiązany. W ubogiej żydowskiej dzielnicy 
Amsterdamu dopełniają się dni Rembrandta. 

Wybuchem Ironii nazwać by można rycinę F e n i k s, 
powstałą w r. 1658. W odczytaniu jej symbolicznego zna
czenia pomagają przykłady ze starej literatury holender
skiej. Dowiadujemy się z niej, że do pojęć ludzi renesansu 
i baroku należało identyfikowanie legendarnego ptaka 
Feniksa z symbolem sławy i renlusza; Jego tradycyjnym 
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przeciwnikiem była Zawiść. Rembrandtowski Feniks stoi 
na gałęzi palmy, podtrzymywany przez dzieci-putta; pod 
nimi na ołtarzu pali się ogień. Wiecznie miody, wiecznie 
odradzający się legendarny ptak stoi w aureoli słońca. 

Sława Feniksa, którą ogłaszają mali trębacze, idzie przez 
cały świat - przez miasta zaznaczone domami i przez 
wsie. Promienie sławy Feniksa padają na pokolenia współ
czesne i przyszłe. Sława razi oczy oniemiałero tłumu, 
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wznoszącego w zachwycie twarze i ręce. U stóp Feniksa, 
powalony na ziemię, leży posąg Zawiści. 

Ileż w tym sarkazmu! W rzeczywistości sytuacja artysty 
jest odwrotna, zwyciężyła zawiść, nikt nie głosi ltem
brandtow~kiej chwały. Nic nie wróży odrodzenia się Fe
niksa z popiołów. A .iednak w wielkość swej sławy twórca 
wierzy. 

Dziełem o podobnych cechach autoironii jest poźny 

A ut op ort ret. Smieją.cy się Rembrandt stoi przed szta
lugami i maluje postać słabo rysującą. się z lewej strony 
i ledwie widoczną. Próbowano interpretować ten obraz 
jako przedstawienie popularnego w XVI i XVII w. tematu 
dwu filozofów : śmiejącego się Demokryta i smutnego 
Heraklita. Rembrandt-Demokryt maluje Heraklita: Hera
klit jest jego własnym cieniem, symbolem jego błędów 

i porażek, z których autor jako Rembrandt-Demokryt ma 
prawo się śmiać. 

Ostatnim dziełem Rembrandta, wspaniale kończącym 

jego twórczość jest P o w r ó t s y n a m a r n o t r a w n e g o. 
Ten ogromny wymiarami obraz jest, jak większość późnych 
obrazów Rembrandta, niezwykle prosty w kompozycji. 
Dwie oświetlone postacie z lewej strony, kilka pogrążo

nych w mroku - oto wszystko. Strudzony syn po burzli
wym życiu trafił wreszcie do ojca. Skóra na .iego gołych 
piętach jest pomarszczona, ubranie w strzępach, bolesną 

twarz przyciska do łona ojca. Oczy ojca są. zamknięte, 

a może niewidzące. Może jest to trzeci wielki ślepiec 

Rembrandta? Swego syna, "któremu w jednej chwili prze
baczył wszystko, i>rzyciska mocno do siebie. Wątłe ciało 

ojca podtrzymuje syn. Obydwaj tworzą. jedność, postać 

syna „wpisana" jest niejako w 1>ostać ojca. W ich ziącze-
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niu nie ma nic chwilowego. Ojciec i syn zastygli w bez· 
ruchu. Scena ta nabiera trwałości i znaczenia pomnika 
miłości. Nawet kolor, a więc symboliczna czerwień płaszcza 
ojca, akcentuje tę główną treść obrazu. 

Niech ta piękna pieśń na cześć wielkiej, bezinteresow· 
nej miłości starczy za podsumowanie twórczości Rem:

brandta. 

Umarł 4 października 1669 roku. Pochowany jest 
w Westerkerk w Amsterdamie. :Ma najbrzydszy grób i naj· 
banalniejszy pomnik, jaki kiedykolwiek wystawiono wiei· 

kiemu artyście. 

[Fragmenty z książki Remb ra ndt J. Michalkowej , Wiedza P o ws;:ech

na 1960] 

Roger de Piles 

O REMBRANDCIE 
(1699) 

P
rzezwisko Van Rein pochodzi od jego miejsca uro
dzenia, które jest wioską położoną na'd odnogą Re
nu, przepływ'ającą przez Lejdę; był synem młynarza 
i uczniem dość dobrego malarza z Amsterdamu, na
zwiskiem Lesman, ale wiedzę, którą posiadał w swo

im zawodzie zdobył tylko dzięki zaletom swego umysłu 

i rozmyślaniom. Nie trzeb'a jednak szukać w jego dziełach 
ani poprawności rysunku, a'ni zamiłowania do antyku. 
Sam mówił, że jego celem było jedynie naśladowanie ży
wej natury, a rozumiejąc przez tę na.turę tylko rzeczy 
istniejące, i to takie, jak się je widzi, posiadał stare zbroje, 
stare narzędzia, stare nakrycia g!(}wy, wiele starych pra
cowicie zdobionych tkanin i ma:Wial, że to są jego staro-
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żytności. Mimo tego :?Jwyczaju nie omieszk'ał jednak inte
resować się pięknymi rysunkami włoskimi, których posia
da.ł wiele, jak i pięknymi rycinami, z których wprawdzie 
nie korzystał - tak dalece jest prawdą, że wykształcenie 
i przyzwyczajenie mają wi·elką władzę nad naszymi umy
słami. Jednak wykonał wiele portretów o z'adziwiającej 

sile, wdzięku i prawdzie [ ... ] 
Mimo, że był rozumny i zarabfał dużO, skłonność pchała 

go do rozmów z ludżmi nisko urodzonymi. Kilka osób, 
którym zalezało na jego reputacji, miało mu to za złe. 

„Kiedy chcę dać odpocząć umysłowi - odpowiedział -
nie szukam zaszczytów, ale swobody". I gdy zarzucano 
mu pewnego dnia osobliwość jego sposobu używania 

{'arb - przez co jego obrazy były szorstkie - odpowie
dział, że jest malarzem, al nie farbiarzem [„. ] 

Talenty dane przez naturę czerpią swą wartość najwię
cej ze sposobu, w jaki je rozwija, i przykład Rembrandta 
jest bardzo wyraźnym dowodem władzy, jaką zwyczaj 
i wykształcenie mają nad urodzeniem człowieka. Malarz 
ten urodził się obdarzony pięknym talentem i rzetelnym 
umysłem, jego wyobraźnra była płodna, jego idee subtelne 
i oryginalne, jego kompozycje pełne wyra'zu, myślał żywo. 
Ale ponieważ z mlekiem matki wyssał miłość do swego 
kraju, ponieważ był wychowany w ust'awicznym obcowa
niu z ociężałą nieco naturą i ponieważ zbyt póżno poznał 
naprawdę bardziej doskon'ałą niż ta, z którą się zawsze 
stykał, - twórczość jego zwróciła się w stronę tego, do 
czego się przyzwyczaił, mimo dobrych zalążków, które 
były w jego umyśle. Dlatego nie znajdzie się u Rembrandt'a 
ani upodobania do Rafaela, ani do antyku, ani myśli po
etyckich, ani wytwornośt:i rysunku; znajdzie się . tyiko 
to - poczęte przez żywą wyobraźnię - co datura jego 
kraju jest zdolna wytworzyć. Kilkakrotnie udało mu się 

podnieść miłość tej natury szczęśliwym odruchem geniu-
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szu; ale ponieważ nie miał żadnej wprawy w stosowaniu 
pięknych proporcji, łatwo popadł w zły gust, do którego 
był przyzwyczajony. 

Jest to przyczyna, dla której Rembrandt nie n'amalował 
dużo tematów historycznych, mimo że przedstawił wiele 
idel, które nie mają mniej soli i ostrości niż dzieła naj
lepszych m'alarzy. Wielka ilość. jego rysunków, które mia
łem w ręku, jest tego przekonywającym dowodem dla 
każdego, kto zechce im oddać sprawiedliwość. I mimo że 

jego ryciny nie są wykonywane z tą samą umiejętnością 

co i rysunki, o których mówię, widać w nich jednak 
światłocień i wyraz niepowszechnej piękności. 

Prawdą jest, że talent jego nie zwrócił się w kierunku 
dobrego wyboru natury, ale miał Rembrandt wspaniałą 

zręcznosc w naśladowaniu przedmiotów istniejących, 

o czym można sądzić n'a podstawie różnych portretów, 
które wykonał i które, nie bojąc się porównania z żadnym 
malarzem, często biorą górę nad portretami największych 
mistrzów. Jeżeli w jego dziełach Za.rysy nie są poprawne, 
to kreski w jego rysunku są pełne pomysłowości i widać 
w portretach, które wykonał techniką graficzną, że każdy 
ruch igły, tak jak w malarstwie każde pociągnięcie pędzra, 
nadaje rysom twarzy wyraz życia i prawdy, który każe 

podziwiać charakter jego talentu. W n'ajwyższym sto
pniu znał problem światłocienia, a kolory lokalne w jego 
dziełach pomagały sobie nawzajem i przez kontrast na
bierały znaczenia. 

Dobór kolorów w obrazach, które malował, jest nie mniej 
prawdziwy, świeży i wyszukany, ja'k. w obrazach Tycja
na. Obaj ci ma1arze byli przek0nani, że koloryty, zbyt 
pomieszane, unicestwiają ~ię wza'jemnie i dlatego należy 
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jak najmniej dotykać je pędzlem. Przygotowywali oni 
farbami pokrewnymi pierwszą warstwę możliwie naj
bardziej zbliżoną do natury. Na tej świeże.i jeszcze warstwie 
zaznaczali siłę i świeżość natury lekkimi dotknięciami 

pędzla, z nieskazitelnymi odcieniami ; w ten sposób kończyli 
pracę nad tym, co zaobserwowali u modela. Różnica w tej 
dziedzinie między oboma malarzami polegała: na tym, że 

Tycjan malował w sposób bardziej niewidoczny i sto
piony, a technik'a Rembrandta jest bardziej wyraźna, 

gdy się obraz ogląda z bliska; natomiast z odpowiedniego 
dystansu wydaje się bardzo jednolita dzięki prawidło

wym pociągnięciom pędzla dzięki harmonii kolorów. 
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Ta technika jest właściwa Rembrandtowi i stanowi prze
konywający dowód, że umiejętność tego malarza nie za
leży od przypadku i że był on mistrzem barw, których 
sztukę posiadł w najwyższym stopniu. 

IF!·ag m e nty z książki Rembrandt w ()Cza=h wspó/c:esnych, PIW 19571 

Louis Fucrnberg 

DRAMAT ROMANA 
BRANDS1'AETTERA 
O REMBRANDCIE 

O
sobowość Rembrandta od dawn'a pociągała i ~u

gerowała pisarzy. Wiele z niC'h usiłował<J w lite
rackiej formie interpretow'ać życie Rcmhrandta, 
lecz wszystkie te próby, ilekroć przekraczały 

granice biograficznego epizodu, okazyw1ały się 

bewwccne. Również wysiłki zmierzające do przedstawienia 
życia wielkiego malarza, pod postacią przenośni, spełzły 

na niczym. 
Dziwne to było życie. Eruptywne w swoich zewnętrznych 

przejav.:ach, głębią swojego blasku i potęgą tragizmu 
rozs'adzało wszelkie pojęcia o umiarze i proporcji. Pło
nęło coraz to nowym żarem namiętności. było pogodne, 
to znów nieszczęśliwe, zawsze jednak wspaniałe, nawet 
wówczas, gdy chyliło się ku upadkowi. Ale temu upadko
wi. przewij'ajacemu si~ jak lajtmotyw przez całe życie 

Rembrandta, za\vsze towarzyszyła bezprzykładna artystycz
na wzniosłość, która w okresie starości 'artysty sta:a się 

jego przystanią i pociechą. Dlatego postać Rembrandta 
jest nicsłychnie trudna do interpretacji. Rembrandt \\·y
myka sie spod k'ażdego ujęcia i koncepcji. Zawodzą środ-



ki biograficzne. Nikt o tym lepiej nie wiedział jak poeta 

Verhaeren [ ... I 
Pr:.ignę wyznać, że tylko jeden raz w życiu przeżyłem 

ten sam wstrząs, kórego doznałem podczas czytania op~
wieści Verhaerena o Rembrandcie. Stało się to n1a emi
gracji, dzięki dramatowi Romana B1andstaettera o wielkim 

m'alarzu. 
Emigracja może zanotować obck niezwykle negatywny.eh 

pr;zejawów również pewne wartości pozytywne. Ten ao
datni proces dokonał się przede wszystkim wśró~ arty
stów. życie emigracy jne . zupełnie zresztą niespodziewane, 
pogłębiło twórczość 'artystyczną niektórych pisarz_Y,_ zm~ -
s zaj ąc ich do ostrej samokrytyki. Poniesione klęski _i gr_oz
ba nowych strat wyzwoliła w nich poczucie odpow~edzial~ 
ności która niewątpliwie przysporzy sztuce, rozwiJa.iące J 

s'ę \~ przyszlym lepszym świecie. wiele nowych i nie

oczekiwanych wartości. 
Artyści w tej wojnie nie zachowali się ~iernie ~-ob_e_c 

dziejowych wyp'adków. Okazal i nadzwycz~Jną . czu]nosc. 
Poza nielicznymi wyjątkami świadomi byh teJ prawdy, 
że w obecnej wojnie ważą się również ich losy. Więc czyn
nie brcnili się. Prawie wszystkie narody podbite pr~ez 
Hitlera mają prawo z dumą patrzeć na swoich 'artystow 
i pisarzy, zwłaszcza narody słowiańskie, które kroczyły 
na czele oporu przeciw faszyzmow i. Polski pis'arz Roman 
Brandsta etter obrał sobie życie Rembrandta jako . tei:na t 
swojego dramatu. Dram'at ten - należy to z nac1sk1~m 
stwierdzić - mógł zrodzić się tylko z głębokich przemia~ 
nasze j bolesne.i i heroiczne j epoki. Wyda.ie mi się w teJ 
chwili za nieistotne podkreślać , że Brandstaetter w swoim 
dziele wytrawnym p iórem dram'aturga i z niezwy)dą 
subtelnością maluje życie Rembrandta, że za pomo~ą 
świetnie rozmieszczonych kolorów i odcieni przedstawia 
nam fascynującą epokę i środowisko. Ważne natomi'ast 
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jest to, że dramat Brandstaettera napisany jest z krysta
liczną przeJrzystością , n'a jaką zdobyć się może tylko taki 
pisa rz, który umie budować zagadnienia i rozwiązywać je 
w swoim życiu artystycznym - \vyzwolonym z ezoterycz
nych przesłanek. 

Podczas czytania dram'atu Brandstaettera [ ... ] o Rem
brandcie ulegamy głębokiemu wstrząsowi. Nie ma w tym 
dramacie nic z historycznego szperania i faszywego n'a
ciągania faktów. Brandstaetter z bezprzykładną wręcz siłą 

ujął przedmiot artystyczny i umiejętnie związał go z te
matem. W utworze Brandstaettera życie Rembrandta, 
pełne nieporozumień, potępione przez ówczesne głupie 

społeczeństwo, płynie bystrym nurtem. Ale to wszystko 
jest już przejściem do innych płaszczyzn , do szlachetnych 
wyżyn i brzmi jak memento dla: przyszłych pokoleń. 

Rembrandt w twórczym swoim bólu śwradcmy jest 
prawdy, którą glosi. że świat nie może zrezygnowal: 
z piękna i szt uk i. Związek między sztuką a życiem jest 
p elny i calkowity. Nie zmienią tego faktu rozbieżności 

między życiem a sztuką, istniejące w społeczeństwach 

owych epok, k tóre pasożytO\'v'a ły na społecznej niespra
wiedliwości i soc jalnych sprzecznościach. Sztuka i życie 

wza jemnie zazębiają się o siebie. Sztuce i życiu jednoiko 
spętan o skrzydła . Sztukę i życie w te same z'akuto kajda
ny. I tylko z w yzwo-lenia jednej wartości rodzi si~ wy
zwolenie drugiej wartości. Myśl ta jasno przemawia 
z dram'atu Brandstaettera który twon:ąc wstrząsa j ące 

etapy bolesnego żywota sw ojego bohatera ani razu nie 
traci z oczu poszczególnych obrazów i charakterów. Dzięki 
tym ~'artościom dramat Brandstaettera jest wybitnym 
arcydziełem . utworem pierwszorzędnej wartości. Powrót 
syna marnotrawnego nie jest dramatem historyc znym. 
Jest d ram atem aktua lnym w n'ajlepszym tego słowa zna-
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czeniu, jest nieprzem1.iaJącym cskarżeniem, krzyk iem su
mienia. I jest dziełem o rzadko spotykanej poetyckiej 
piękności. Dlatego sztu~ ta zdobędzie niewątpliwie sceny 
nowej i wolnej Europy. 

• ) [Artykuł ten ukaznł się w „ B iul e tynie Wolnej Polski" 
26 . IV. 1946 r. Fu er nb er li. (1909-1957) - wybitny pisa rz niemiec
ki, poeta, eseista, drama topi sa rz. Autor pięknego opowiadania 
o pobycie Mickiewicza u Goethel(o, pl . Odwiedziny w Welmar=e . 
Laurea t nagrody czechosłowackiej im . ł'uczil<a, laureat Państwo
wej N agrody Artystycznej NRD. Był dyrek torem Narodoweg o 
Muzeum w Weima rze i sekretarze m generalnym Niemieckie] 
Fundac j i im. Fr. Schillera.) 

Charles Baudelaire 

SYGNAŁY 

Ruben s, ogród len istwa, rzeka niepamięci, 
Nieprzychylne miłośc i zbyt cietesne łoże, 
Gdzie tylko życ ie klębi s ię, wiruje, kręci, 
Jak w powietrzu powietrze i jak w morzu morze; 

Leonardo, zwierciadło o ściemnionym lśnieniu 
Gd zie z u.~ift iechem, łagodnym znakiem ta jem~icy, 
Anieli pełni. wdzięku zj.awiają się w cieniu 
Pinii zamykających wstęp do okolicy; 

Rembrandt, sala szpitalna, smutna roz.~zepta.na, 
Przeszyta. na skroś ostrym zimowym promieniem, 
Gdzie pod olbrzymim krucyfiksem na kolanach, 
Stos zgni. lizny się modli szlochem i westchnieniem; 

Michał Anioł, m glawica przestrze1i ledwie widna 
Gdzie wśród tłumu Chrystusów - Herkulesów t l 1:m y 
Krążą i gdz ie w pólmroktl gigantyczne w idma 
Rwą, wyciaga j qc ręce, śmiertelne całuny; 

Tyś się odważył s i ęgnąć po piękno nędzników . 
Zawz i ętość zabi ja k ów . caly bezwstyd fa una, 
Puget, smutny imperatorze galer ników, 
O sercu, w którym wzbiera duma fe oc!r.lna; 
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Watteau, kam.awal świata, gdzie jakby wprost z łąki, 

Słynne serca zlatują się lotem motyli, 
Gdzie blask świec na tło ?Wiewne rzucają pająki, 
Lejąc czyste szaleństwo na bal jednej chwili; 

Goya, koszmar, ten koszmar rzeczy niebywałej, 
Kiedy sabat czarownic gra groteskę raju, 
Gdzie wdzięczące się starki i dziewczynki małe, 

Aby skus ić szatanów, policzochy wciągają; 

Delacroix, jezioro krwi - jak widmo k,'.Iry 
Cień zielonych sosenek czerwienią rozdziera, 
A po żałobnym niebie dziwny ton fanfary 
Przebiega jak stłumione westchnienie Webera; 

Ten płacz, co gotów wielbić, bluźnić, krzywoprzysiąc, 

Ekstatyczne „Te Deum" i „Zmiłuj się P.anie" 
Jest echem, którym d udn i l1a biryntów tysiąc, 

Opium Bogów, co sercit da niepamiętani.e! 

To hasło powtarzane przez tysiące straży 

To rozkaz, którym tysiąc 1ist chłoszcze przestrzenie, 
Sygnał, co na tysiącu cytadel się żarzy, 

Krzyk strzelców os.'.lczonych przez las i milczenie! 

Bowiem zaprawdę, Fanie, jedynym na świecie 

Dowodem, co zaświadczy o naszej godności. 

Jest ten szloch, który płynie z stulecia w ·tulecie, 
By - nim skona - dopełznąć na próg twej wieczności! 

{Z tomu Kwiaty : la, "\V-wn l '.l5~. Przełoż~ · ! Zbign<ew Bieilkowsk J 
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