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WPROWADZENIE

ZAŁOŻENIA I CEL PUBLIKACJI

Odkrycie kultury antycznej i rozwój humanizmu zapoczątkowały renesans w kultu-
rze i sztuce. Architektura okazała się wówczas dziedziną znakomicie manifestującą 
prestiż fundatorów i talenty twórców. Takie pojmowanie roli architektury wyzwoliło 
energię zdolnych ludzi i przyczyniło się do znaczącego wzrostu ich pozycji. Dlatego 
epoka renesansu wydała geniuszy miary Leo Battisty Albertiego, Donato Bramantego, 
Michała Anioła czy Leonarda da Vinci. Jednak okres renesansu to także rywaliza-
cja między miastami Italii i wojny włoskie oraz wystąpienia reformatorów takich jak 
Marcin Luter czy Jan Kalwin. Reformacja przyniosła nowe wyzwania i zachwiała 
dotychczasowym systemem wartości. Podważono dominującą pozycję Kościoła ka-
tolickiego, a Europa uległa religijnemu podziałowi. Sobór Trydencki, w czasie które-
go szukano przyczyn takiego stanu rzeczy i dróg wyjścia z kryzysu, doprowadził do 
centralizacji władzy w Kościele, zrewidował rolę sztuki i architektury oraz określił 
stawiane im cele. W wielu punktach były one diametralnie różne od celów, jakie wy-
tyczali sztuce przywódcy reformacji. Przeciwstawiając się humanizmowi i pogańskim 
aspektom kultury antyku, etykę baroku oparto na chrześcijańskiej duchowości.

Książęta Kościoła i przedstawiciele możnych rodów, rywalizując między sobą, ma-
nifestowali swoją pozycję na polu architektury zatrudniając najlepszych architektów.
Znane są dokonania wybitnych architektów tego okresu: Domenica Fontany, Carla 
Maderny, Gianlorenza Berniniego, Francesca Borrominiego, Guarino Guariniego i Fi-
lippa Juvarry. Zastanówmy się jednak, w jakim stopniu ruch odnowy w Kościele, 
zwany kontrreformacją, wpłynął na kształt architektury i na urbanistykę miast na 
Półwyspie Apenińskim. Jakie piętno na tych dziedzinach odcisnął proces kształtowa-
nia się monarchii absolutnej. Prześledźmy, czyje cele realizowali tworzący wówczas 
architekci i jakie metody stosowali, by oddziaływać na odbiorców poprzez kreowaną 
przez siebie architekturę.
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ZAKRES I METODA BADAŃ

Prezentowana publikacja dotyczy Italii, jej zakres zaś obejmuje rozwój architektury 
włoskiej w okresie baroku, datowanego od około 1580 r. do połowy wieku XVIII, 
czyli okres trwający niemal dwa wieki.

Zwrot w sztuce miał miejsce właśnie tutaj, gdy wojny włoskie zakończył pokój w Ca-
teau-Cambrésis (1559). Utrwalił on rozdrobnienie państw na Półwyspie Apenińskim 
i ich uzależnienie od władców Hiszpanii. Ta sytuacja sprzyjała Państwu Kościelne-
mu. Hiszpanie nadal kontrolowali rządy w Lombardii, Sardynii oraz w Królestwie 
Sycylii i Neapolu. Względną niezależność zachowały: Republika Wenecka, Wielkie 
Księstwo Toskanii i Republika Genui. Kolejne istotne zmiany w układzie sił na Półwy-
spie Apenińskim przyniosła hiszpańska wojna o sukcesję (1701–1714).

Pomimo trudności gospodarczych przodującą rolę w Europie w dziedzinie sztuki 
i architektury w okresie wczesnego i dojrzałego baroku nadal odgrywała Italia. Fun-
dowano wspaniałe budowle, a artyści tworzący w papieskim Rzymie, a następnie 
w Turynie wytyczali nowe kierunki w architekturze.

Z tych względów architektura Państwa Kościelnego, w tym przede wszystkim Rzymu, 
a następnie Turynu, została omówiona w szerszym zakresie niż architektura Floren-
cji, Genui, Wenecji, Sycylii czy Mediolanu.

W tym celu wybrano kluczowe: założenia urbanistyczne, obiekty sakralne, rezydencjo-
nalne i willowe w Italii. Wybrano reprezentatywne przykłady funkcjonujące w obie-
gu naukowym, a także przykłady wynikające z własnego doświadczenia. Obiekty te 
zostały przebadane przy użyciu metody historyczno-interpretacyjnej, ikonologicznej 
i porównawczej. Dokonano analizy ich funkcji, formy i detalu architektonicznego 
w kontekście podjętego tematu pracy. Ponieważ w okresie baroku spotykamy silne 
osobowości nie tylko wśród twórców, ale także wśród możnych protektorów, dlatego 
podjęto próbę określenia roli fundatora w procesie projektowym oraz wzajemnych 
relacji między fundatorem, a twórcą na tle epoki.

STAN BADAŃ ORAZ PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ I LITERATURY

Na twórców okresu baroku silnie oddziaływały traktaty architektoniczne, przede 
wszystkim autorstwa: Andrei Palladia, Sebastiana Serlia i Giacoma Barozzi da Vi-
gnoli. Dzieła te były też źródłem wiedzy dla przygotowujących się do swojej roli 
fundatorów.
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Twórców epoki przybliżył Giovanni Pietro Bellori, pisząc – wzorem Vasariego – Ży-
woty malarzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych (1672). Nurt ten kontynuowali: 
Filippo Baldinucci, pisząc Żywot Gian Lorenza Berniniego (1682), oraz Lione Pascoli 
– Żywoty malarzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych (1730–1736) i Żywot Fran-
cesco Borrominiego (1730)1.

Dla rozwoju historii sztuki przełomowe znaczenie mają prace Heinricha Wölfflina: 
Renaissance und Barock: eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des 
Barockstils In Italien (1888) oraz Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem 
der Stilentwicklung in neuren Kunst (1915) – wydanie polskie: Podstawowe pojęcia 
historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej (1962). Przyjęta przez 
Wölfflina metoda badawcza opierała się na analizie formalnej dzieła sztuki. Autor 
skonstatował, że barok ceniący urok przypadkowości także poszukuje piękna, a wy-
stępujące wówczas: rozluźnienie reguł odnosi się do tych wypadków, dla których 
reguła była czymś naturalnym2.

Klimat barokowego Rzymu, zarysowane barwnie sylwetki przedstawicieli rzymskich 
elit i artystów, ale także spektakularne wydarzenia i związane z nimi emocje przeka-
zał Kazimierz Chłędowski w książce wydanej w 1912 r. Rzym ludzie baroku3, przy-
bliżając nam mentalność ówczesnych rzymian.

Wkrótce zwrócono uwagę na religijne zróżnicowanie państw Europy i wpływ tego 
zróżnicowania na tworzoną wówczas architekturę. Wśród prowadzonych badań Jan 
Białostocki wyodrębnił dwa najistotniejsze kierunki: pierwszy skupia się na baroku 
jako sztuce przeciwstawiającej się humanizmowi, pozostającej pod wpływem Soboru 
Trydenckiego i kontrreformacji, natomiast kierunek drugi wynika z przyjęcia i zaak-
ceptowania zasad starożytnej retoryki, której celem było przekonanie interlokutora do 
głoszonych racji niezależnie od poglądów mówcy. Metodę określało hasło parafrazu-
jące słowa Kwintyliana4: Drogą do tego było pouczenie, wzruszenie i oddziaływanie 
na zmysły słuchacza (docere, permovere, delectare), celem – przekonanie (persu-
asio), porwanie, pociągnięcie słuchacza do działania według woli mówcy5. W książ-
ce pt. Refleksje i syntezy ze świata sztuki profesor myśl tę zaakcentował, pisząc: 
(…) dzieło barokowe kształtowane jest zawsze z myślą o odbiorcy, że stale stosuje 
się w nim środki przekonywania, perswazji6. Zaznaczył równocześnie, że artyści ba-

1 Białostocki J., Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1600–1700, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.
2 Wölffin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Zakład Narodowy im. Ossoliń-

skich, Wrocław 1962, s. 131.
3 Chłędowski K., Rzym: ludzie baroku, Wydawnictwo Jasieńczyk, Wrocław 1997.
4 Parafraza hasła Kwintyliana, teoretyka i nauczyciela retoryki w starożytnym Rzymie, z dzieła pt. Kształcenie mówcy – doce-

re, delectore, movere – nauczyć, bawić, wzruszać.
5 Encyklopedia Katolicka, red. Granat W., Grylewicz F., Krąpiec M., Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Lublin 1976, s. 46.
6 Białostocki J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 135.
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rokowi byli świadomi retorycznej koncepcji sztuki, co potwierdzał zamieszczonym 
cytatem Nicolasa Poussina: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchaczy: 
gestem i słowem7.

Pierwszy kierunek badań baroku jako stylu wynikającego z oddziaływania Sobo-
ru Trydenckiego reprezentował między innymi niemiecki uczony Werner Weisbach 
w książkach Der Barock als Kunst der Gegenreformation (1921) oraz Kunst des 
Barock in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien (1924). Pogląd drugi włoski 
historyk sztuki i polityk Giulio Carlo Argan8. W latach 50. XX w. zwrócił on uwagę 
na perswazyjną rolę sztuki baroku, określając ją jako „artystyczną formę retoryki”, 
czyli retoryki związanej nie z tekstem literackim, lecz z architekturą, malarstwem czy 
rzeźbą. Takie pojmowanie roli sztuki w okresie baroku stanowiło opozycję do rene-
sansowego neoplatonizmu i zwracało uwagę na nowe relacje między artystą, jego 
dziełem a odbiorcą. Cytując słowa Argana: Sztuka XVII wieku nie studiuje już natury, 
lecz – i to z naukowym niemal chłodem – studiuje duszę ludzką i kształtuje wszelkie 
środki, które mogą służyć do budzenia jej reakcji9. Pogląd ten, dystansujący się od 
osobistych przekonań artysty, który wg Argana „manipulował” odbiorcą, mógł wyni-
kać z antyklerykalnego nastawienia i politycznych sympatii uczonego. Giulio Carlo 
Argan zwraca więc uwagę na istotny perswazyjny, a nawet propagandowy przekaz, 
jaki niesie sztuka i architektura baroku.

Na okres Soboru Trydenckiego i okres potrydencki bardzo silnie oddziaływały osobo-
wości, zaliczone przez Kościół w poczet świętych, jak twórca zakonu jezuitów Ignacy 
Loyola i kardynał Karol Boromeusz. Ich sylwetki i poglądy, także na sztukę, przybliża 
Ludwik Bar Pastor w wydanej w Krakowie w 1924 r. książce Katoliccy reformatorzy 
XVI stulecia. Szkice charakterów. Ignacy z Loyoli – Teresa od Jezusa – Filip Nereusz 
– Karol Boromeusz10.

W 1941 r. ukazała się książka ucznia Heinricha Wölfflina, Sigfrieda Giediona, Prze-
strzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji11, w której uczony humanista 
w sposób wieloaspektowy przybliża rozwój historii architektury nowożytnej. Dla ni-
niejszej pracy szczególnie istotne były rozdziały: Historia częścią życia i Nasze dzie-
dzictwo architektoniczne.

7 Tamże s. 135.
8 Giulio Carlo Argan (1909–1992) historyk sztuki i polityk ukończył Uniwersytet w Turynie. Jest autorem książek z zakresu 

sztuki nowożytnej i współczesnej, między innymi: Storia dell’arte italiana, Retorica e Barocco, L’Europa delle Capitali.
9 Cyt. za: Białostocki J., Refleksje…, s. 136.
10 Pastor L.B., Katoliccy reformatorzy XVI stulecia. Szkice charakterów. Ignacy z Loyoli – Teresa od Jezusa – Filip Nereusz – 

Karol Boromeusz, http://rcin.org.pl/Content/27022/WA004_Pastor-Katoliccy_o.pdf, dostęp 17.05.2017.
11 Giedion S., Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1968.
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Historia architektury europejskiej12 Nicolausa Pevsnera, pomimo niemal siedemdzie-
sięciu pięciu lat, jakie upłynęły od pierwszego wydania, jest nadal jednym z pod-
stawowych podręczników akademickich. Wynikiem badań Giulia Carla Argana nad 
sztuką baroku i jej interpretacją są książki: Borromini (1952), L’architettura barocca 
in Italia (1957), L’Europa delle capitali (1964), Storia dell’arte Italiana (1968)13 
i artykuły: Studi e note. Dal Bramante a Canova (1970), Immagine e persuarsione. 
Saggi sul barocco (1986). 

Z kolei Historia architektury zachodniej Davida Watkina obok wybitnych dzieł ar-
chitektury przybliża postawy architektów i klimat epoki. Historia architektury za-
chodniej14 Epokę baroku w dziedzinie architektury, rzeźby i malarstwa kompleksowo 
omawia dzieło pod redakcją Rolfa Tomana Sztuka baroku. Architektura – rzeźba – 
malarstwo15, nie tylko znakomicie napisane, lecz także bogato zilustrowane. Jednak 
w wymienionych publikacjach Italia stanowi tylko istotną część. Wyłącznie architek-
turę baroku włoskiego omówił Rudolf Wittkower w dziele: Art and Architecture in Ita-
ly, 1600/175016, wydanym po raz pierwszy w 1958 r. Autor podkreślił perswazyjny 
aspekt sztuki baroku i sposób oddziaływania na odbiorcę oraz wyróżnił nurt emo-
cjonalny, klasyczny i trzeci, związany ze sztuką regionalną. Zagadnienie mecenatu 
i jego wpływ na rozwój sztuki baroku we Włoszech zostało szeroko opisane w pracy 
Francisa Haskella: Patrons and Painters. A study in the Relations between Italian 
Art and the Society in the age of the Baroque17. Złożone relacje pomiędzy wybit-
nymi artystami i zleceniodawcami, a przede wszystkim długoletnie współzawodnic-
two między Gianlorenzo Berninim i Francesco Borrominim przybliżył Jake Morrissey 
w książce: Geniusze Rzymu: Bernini i Borromini: Rywalizacja, która zmieniła wiecz-
ne miasto18. 

Wśród młodego pokolenia historyków sztuki należy wyróżnić Susan Klaiber z Uni-
wersytetu Columbia. W pracy doktorskej: Guarini’s Theatine Architecture autorka 
tak pisze o roli fundatorów w rozwoju twórczości Guariniego: Dzięki poparciu dyna-
stii Sabaudzkiej Guarini stał się jednym z największych architektów barokowych we 
Włoszech i bez wątpienia najważniejszym z tych, którzy pracowali poza Rzymem. 
Dzięki międzynarodowym związkom zakonu teatynów i dynastii Sabaudzkiej miał 
możliwość projektowania w całej Europie, od Lizbony po Pragę, od Paryża po Messy-

12 Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Arkady, Warszawa 1980, tom 2.
13 Argan G.C., Storia dell’arte italiana, Wydawnictwo Guerra Edizioni Guru 2006, s. 591–689.
14 Watkin D., Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2001.
15 Toman R., Sztuka baroku. Architektura – rzeźba – malarstwo, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, Kolonia 2000.
16 Wittkower R., Art and Architecture in Italy, 1600/1750, docslide.net_wittkower-art-and-architecture-in-italy-1600-to-1750.pdf
17 Haskell F., Patrons and Painters. A study in the Relations between Italian Art. and the Society in the age of the Baroque, 

Yale University Press, Yale 1980.
18 Morrissey J. Geniusze Rzymu: Bernini i Borromini: Rywalizacja, która zmieniła wieczne miasto, Wydawnictwo Wizja Pres-

s&IT, Warszawa 2007.
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nę19. Na swoim profilu Susan Kleiber umieściła artykuły i istotne materiały źródłowe 
dotyczące Guarino Guariniego oraz jego licznych pism i traktatów. Wśród tekstów 
autorki zwraca uwagę artykuł: Architecture as a Form of Erudition: Early Modern 
Priest-Architects20, przybliżający rolę architektów zakonników w tworzeniu i rozprze-
strzenianiu nowych, perswazyjnych wzorów w barokowej Italii, a także całej Europie.

Na różnorodność i wielokierunkowość architektury baroku europejskiego zwracali 
uwagę również autorzy polscy, wśród których należy wyróżnić Władysława Tatarkie-
wicza, który w Historii estetyki tak pisał o sztuce baroku na początku XVII w.: (…) 
w nowych czasach nie było paralelizmu między sztuką a jej teorią: w sztuce były 
różne prądy, a teoria była w zasadzie jedna21. Teoria sztuki wyrastała z teorii okresu 
renesansu, podczas gdy wiek XVII charakteryzował się mnogością nurtów w sztuce 
i architekturze. W książce Piękno wielorakie sztuka baroku22 Władysław Tomkiewicz 
także potwierdził tę ważną cechę sztuki baroku. 

Istotne w pracy pojęcia precyzują Ewa Śnieżyńska–Stolot w artykule Pojęcie mecena-
tu artystycznego23 i Witold Krassowski w publikacji Mecenat artystyczny czy polityka 
artystyczna24.

Ogromny wkład w rozwój historii sztuki, w tym sztuki i architektury baroku i teorii 
sztuki, stanowią publikacje Jana Białostockiego. Do klasyki gatunku należy Sztuka 
cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery25. Profesor nie tylko 
przybliżał nauce polskiej poglądy Heinricha Wölfflina, Erwina Panofsky’ego, czy Giu-
lia Carla Argana, ale także z nimi polemizował i twórczo je rozwijał. Jan Białostocki 
wyjaśniał i precyzował niuanse barokowej teorii sztuki w rozdziale zatytułowanym: 
Czy istniała barokowa teoria sztuki?, zamieszczonym w książce Refleksje i syntezy ze 
świata sztuki26. Z kolei w rozdziale: Barok, styl, epoka, postawa z książki Pięć wie-
ków myśli o sztuce27 , przedstawił definicję manieryzmu i złożoną ewolucję pojęcia 
barok wraz z jego wielokierunkowością i różnorodnością stylową. 

19 Guarini e Parigi: interscambi culturali e critici [w] Dardanello, SperimentareI’architettura. Guarini, Juvarra, Alfieri, Borra e 
Vittone, Turin Fondazione CRT, 2001, s 15–36

20 Klaiber S., Architecture as a Form of Erudition: Early Modern Priest-Architects, klaiber_sacred _architecture_24_2013.pdf
21 Tatarkiewicz W., Historia estetyki, estetyka nowożytna, t. 3, Arkady, Warszawa 1991, s. 374.
22 Tomkiewicz W., Piękno wielorakie sztuka baroku, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
23 Śnieżyńska-Stolot E., Pojęcie mecenatu artystycznego, Folia Historiare Artium, t. VII, 1981, s. 2 i 9. http://digi.ub.uni-he-

idelberg.de/diglit/fha/0011.
24 Krassowski W., Mecenat artystyczny czy polityka artystyczna, [w:] Mecenas, kolekcjoner odbiorca, Materiały z Sesji Stowa-

rzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, wydane Warszawa 1984, s. 15-27.
25 Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1974.
26 Białostocki J., Refleksje…
27 Białostocki J., Barok, styl, epoka, postawa [w:] Pięć wieków myśli o sztuce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1976, s. 220–248 
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Natomiast znakomitym materiałem źródłowym jest autorski wybór pism Jana Bia-
łostockiego: Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce. Zakres badań niniejszej 
pracy obejmuje lata 1500–1600 (tom 2) i 1600–1700 (tom 3).

Istotne znaczenie dla tak sformułowanego tematu pracy miały pozycje naukowe doty-
czące mecenatu kościelnego, papieskiego i prywatnego oraz monografie poświęcone 
poszczególnym mecenasom, twórcom, czy budowlom. Badaniu podlegał bowiem 
wpływ poszczególnych mecenasów na formę i detal fundowanych obiektów. W tej 
grupie należy wymienić prace brytyjskiego historyka sztuki Anthony Blunta: Borro-
mini28 i The Palazzo Barberini: The contributions of Maderno, Bernini and Pietro da 
Cortona29.

Szeroko zakrojony mecenat papieży Sykstusa V i Pawła V w dziedzinie urbanistyki 
oraz działalność Domenica Fontany i jego następców był przedmiotem zaintereso-
wania Wacława Ostrowskiego w publikacji Kompozycje zespołów architektonicznych 
barokowego Rzymu30.

Postanowienia Soboru Trydenckiego, które oddziaływały na architekturę baroku, 
a także sposób ich wprowadzania w życie przez arcybiskupa mediolańskiego Karola 
Boromeusza omawia szczegółowo Piotr Krasny w artykule: Forma Pastoris. Działal-
ność św. Karola Boromeusza31. W kolejnej publikacji, Gemma orientalne in triregno 
pontifico…32, Piotr Krasny zwraca uwagę na interesującą tendencję w architektu-
rze i sztuce potrydenckiej, nawiązującej do tradycji bizantyjskiej, a zapoczątkowanej 
przez Karola Boromeusza.

Andrzej Baranowski w artykule Papieże, nepoci w purpurze i ich mauzolea w po-
trydenckim Rzymie33 omawia rolę architektury gloryfikującej osobę fundatora. Na 
fasadach wnoszonych kościołów dominuje często nie patron, lecz fundator, jego her-
by i poświęcone mu inskrypcje. W miejscach kaplic, wcześniej zastrzeżonych dla 
świętych, powstają kaplice grobowe papieży i kardynałów.

28 Blunt A., Borromini, The BELKNAP Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London England, www.
math.hws.edu/vaughn/rome/art/borromini.pdf, dostęp 8.07.2017. 

29 Blunt A., The Palazzo Barberini: The contributions of Maderno, Bernini and Pietro da Cortona, Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes 3/4, s. 256–287, 1958. www.jastor.org/stable/750826?seq=1#page_scan_tab_contents, dostep 
8.07.2017.

30 Ostrowski W., Kompozycje zespołów architektonicznych barokowego Rzymu, [w:] Prace Instytutu Urbanistyki i Architektu-
ry, Wyd. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1960, zeszyt 1/14.

31 Krasny P., Forma Pastoris. Działalność św. Karola Boromeusza, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, tom VII (Funda-
tor i dzieło w sztuce nowożytnej, część 2), red. Lileyko J., Rolska-Boruch I., Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 7–36.

32 Krasny P., Gemma orientalne in triregno pontifico. O kilku próbach nawiązania do bizantyjskiej tradycji artystycznej w śro-
dowisku rzymskim około 1600 r., [w:] Artyści włoscy w Polsce XV–XVIII w., red. Pomorska J., Wyd. DiG, Warszawa 2004, 
s. 177–196.

33 Baranowski A., Papieże, nepoci w purpurze i ich mauzolea w potrydenckim Rzymie, [w:] Studia nad sztuką renesansu 
i baroku, tom VII (Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2), red. Lileyko J., Rolska-Boruch I., Wydawnictwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 37–58.
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Barok jezuicki znajdował się w centrum zainteresowań naukowca i jezuickiego za-
konnika Jerzego Paszendy. Autor pięciotomowego dzieła Budowle jezuickie w Polsce 
rozważał szerszy, rzymski i europejski kontekst tych budowli. Barokowi jezuickiemu 
poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowa w Saragossie w 2010 r. 
Architekturę jezuicką w Italii zaprezentował tam, między innymi, austriacki historyk 
sztuki Richard Bösel34. 

Zbigniew Hornung w publikacji Genealogia artystyczna rokoka w architekturze sa-
kralnej XVIII wieku, pisze: Borromini i Guarini dali początek nowej antyklasycznej 
orientacji estetycznej. Autor stawia również tezę, że ojczyzną rokoka nie była Fran-
cja, a Piemont, dzięki twórczości Guarino Guariniego i jego architektonicznej szkoły. 
Zagadnienia związane z formą architektoniczną i jej odbiorem przybliżają prace To-
masza Dziubeckiego: Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego35 i Nowożytne 
fasady typu albertiańskiego36.

W wieloaspektowym podejściu do opracowywanego zagadnienia istotne były książ-
ki Jacka Krenza: Architektura znaczeń37 i Ideogramy architektury. Między znakiem 
a znaczeniem38. Warstwę znaczeniową architektury rozważa autor w trzech aspek-
tach: intencji twórcy, formalnej realizacji i sposobu jej odczytania przez odbiorcę. 
Udowadniając równocześnie, że: W każdą formę architektoniczną na trwałe zostają 
wpisane episteme – naczelne idee i poglądy epoki (…)39.

Liczba publikacji na temat architektury baroku jest znaczna, jednak nie dają one 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak dalece założenia przyjęte przez Sobór Try-
dencki i sprecyzowane w pismach potrydenckich wpłynęły na formę i detal architek-
tury baroku. Na ile silne było to oddziaływanie wobec tradycji architektury renesansu 
z jej umiłowaniem antyku i filozofii platońskiej? Jak zmieniły się oczekiwania mece-
nasów w tej epoce?

34 Bösel R. Episodi emergenti dell’architectura gesuitica in Italia [w:] Álvaro Zamora I., Ibáňez Fernandes J., Criado Mainar J., 
La arquitectura jesuitica. Actas del Simposio International, Zaragoza 2010, e.book architektura jezuicka.pdf, s. 71-89. 

35 Dziubecki T., Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego. T_Dziubecki_pl_Przestrzen_1_2014.pdf.
36 Dziubecki T., Nowożytne fasady typu albertiańskiego, www.wa.pb.edu.pl/downloads/1-Dzubecki.pdf
37 Krenz J., Architektura znaczeń, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1997.
38 Krenz J., Ideogramy architektury. Między znakiem a znaczeniem, Wyd. Bernardinum, Peplin 2010.
39 Krenz J., Architektura…, s. 24.
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POCZĄTKI BAROKU W RZYMIE

PRZESŁANKI I TŁO HISTORYCZNE

W 1417 r. podczas konklawe na Soborze w Konstancji papieżem został wybrany 
Marcin V (1417–1431), pochodzący z arystokratycznej rzymskiej rodziny Colonnów. 
Zakończyła się wówczas Wielka schizma zachodnia40. Papież powrócił do Rzymu 
w 1420 r. i zastał miasto słabo zaludnione i zaniedbane. Pozostałości murów au-
reliańskich i antycznych budowli uzmysławiały dobitnie skalę upadku miasta. In-
tensywniej zamieszkałe było jedynie zakole rzeki Tyber, w okolicy Zamku Anioła, 
natomiast pozostałe obszary były nieużytkami i pastwiskami. Dążenie do przywró-
cenia Rzymowi roli siedziby papieskiej zapoczątkowało renesansową rozbudowę 
Wiecznego Miasta. Gdy przystąpiono do odbudowy kościołów i porządkowania ulic, 
do Rzymu znowu zaczęli przybywać pielgrzymi, przyczyniający się do rozwoju go-
spodarczego Rzymu.

Piękne hasła humanizmu, idee wolności i godności jednostki oraz inspiracje anty-
kiem były impulsem do rozkwitu sztuki i nauki renesansu. Źródłem inspiracji była 
Florencja pod rządami Medyceuszy. Wzorem Akademii Florenckiej Pomponius Leto41 
założył Akademię Rzymską. Nie była to uczelnia w dzisiejszym rozumieniu tego sło-
wa, lecz raczej rodzaj naukowego stowarzyszenia. Trzon Akademii stanowili Pom-
ponius Leto, Platina42, Kallimach43 i Conrad Celtis44. Studiowano dzieła antyczne, 
zwłaszcza Platona, Plotyna i Pitagorasa, oraz propagowano nauki humanistyczne 

40 Wielka schizma zachodnia rozpoczęła się w 1309 r., gdy papież Klemens V przeniósł siedzibę Kurii Rzymskiej do Awinionu 
i zapoczątkował niewolę awiniońską. Powodem takich działań było uzależnienie papiestwa od króla Filipa IV Pięknego.

41 Pomponius Leto (1428–1498), wł. Piotr z Kalabrii, był humanistą propagującym filozofię platońską. Razem z Platiną i Kal-
limachem był zamieszany w spisek na życie papieża Pawła II – Pietro Barbo.

42 Bartolomeo Sacchi (1421–1481), zwany Platiną, został mianowany przez papieża Sykstusa IV bibliotekarzem Biblioteki 
Watykańskiej. Gdy popadł w konflikt z papieżem Pawłem II, został uwięziony. Kolejnym krokiem papieża było zamknięcie 
Akademii Rzymskiej.

43 Filip Buonaccorsi (1437–1496), zwany Kallimachem, włoski poeta i humanista. Zamieszany w spisek na życie papieża 
Pawła II, po ucieczce z Rzymu działał w Krakowie.

44 Conrad Celtis, wł. Konrad Pickel (1459–1508), niemiecki poeta i humanista, uczeń Marsylia Ficina, wiele podróżował i wy-
kładał po Italii, Cesarstwie niemieckim, dotarł także do Krakowa, gdzie założył stowarzyszenie literackie Sodalitas Litteraria 
Vistulana.
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i studia historyczne45. Skonfliktowany z humanistami papież Paweł II46 uwięził Pla-
tinę, a następnie zamknął Akademię Rzymską. Uczeni, zmuszeni do opuszczenia 
Rzymu, rozprzestrzenili idee Akademii niemal po całej Europie.

Szczególną pasję w dziedzinie urbanistyki i architektury wykazał papież Mikołaj V47 
(1447–1455). Wykształcony w kręgu humanistów Akademii Florenckiej papież pra-
gnął przywrócić rangę stolicy papieskiej, rozpoczął więc odbudowę starochrześci-
jańskich bazylik: Bazyliki św. Piotra, św. Piotra w Okowach i św. Jana na Lateranie. 
Rozbudował dzielnicę watykańską i pałac na Lateranie. Kazał porządkować i bruko-
wać ulice, dbał o ujęcia wody, wzmocnił fortyfikacje miasta.

Druga połowa XV w. była istotna dla budowania niezależności i przyszłej potęgi 
Państwa Kościelnego. Próby wzmocnienia państwa stały się przyczyną wystąpienia 
rzymskiej arystokracji przeciwko papieżowi Aleksandrowi VI48, który postępował bez-
względnie, a kierując się nepotyzmem, budował dobrobyt i potęgę własnej rodzi-
ny. Przedstawiciele arystokracji zwrócili się wówczas z prośbą o zbrojną pomoc do 
Francji49, której władcy wysuwali pretensje do tronu Neapolu. Papież Aleksander VI 
poparł króla Neapolu, a następnie nie tylko podporządkował lokalną arystokrację 
papiestwu, ale drogą wykupu rozpoczął proces rugowania jej z ziemi. Podejmowane 
w podległych Państwu Kościelnemu miastach działania, mające na celu ograniczenie 
praw rad miejskich, podporządkowały je zupełnie władzy papieży, których pozycja 
w Państwie Kościelnym znacznie wzrosła.

Rozmachem budowlanym i skalą mecenatu wyróżniał się pontyfikat Juliusza II. Pa-
pież konsolidował Państwo Kościelne, wznosił liczne kościoły i pałace. Nakazał sca-
lenie budowli między Pałacem Watykańskim a Belwederem, następnie zdecydował 
o wyburzeniu starochrześcijańskiej Bazyliki św. Piotra i rozpoczął budowę nowej, 
według projektu Donato Bramantego. Wiele czynił, by manifestować pozycję swoją 
i swojego rodu: ufundował grobowiec dla swojego wuja papieża Sykstusa IV, a jego 
własne mauzoleum, o ogromnej skali, zaczął realizować Michał Anioł. Dla Juliusza II 
pracowali najwięksi geniusze epoki: Michał Anioł, Donato Bramante i Rafael Santi50.

45 Wg www.ptta.pl/pef/pdf/a/akademiarzymskaplat.pdf, dostęp 30.04.2017.
46 Papież Paweł II, Pietro Barbo (1417–1471), był siostrzeńcem papieża Eugeniusza IV. Jego głównym celem było zorganizo-

wanie wyprawy przeciwko Turcji. Papież sprzeciwiając się działalności przedstawicieli Akademii Rzymskiej, nakazał uwięzić 
Bartolomea Platynę.

47 Mikołaj V (Tommaso Parentucelli) odbył studia w Bolonii. We Florencji przebywał w kręgu humanistów. Dzięki pomocy 
arcybiskupa Bolonii odbył podróż po Europie. Był bibliofilem, jego księgozbiór liczył około 1200 manuskryptów. Wg Kelly 
J.N.D., Encyklopedia papieży, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 342, 243.

48 Papież Aleksander VI, Rodrigo Borgia (1431–1503), był siostrzeńcem papieża Kalikasta III, studiował w Bolonii, z rąk 
papieża otrzymał liczne beneficja, pełnił funkcje: wicekanclerza Kościoła rzymskiego i wodza wojsk papieskich. Został 
wybrany papieżem w 1492 r. dzięki symonii. Wytrwale dążył do niezależność Państwa Kościelnego od władzy świeckiej.

49 Do interwencji w Italii namawiali króla Karola VIII także: książę Mediolanu Ludovico Sforza i wrogo do papieża Aleksandra 
VI nastawiony kardynał Giuliano della Rovere – papież Juliusz II.

50 Leonardo da Vinci przybył do Rzymu w październiku 1513 r. na zaproszenie papieża Leona X – Giuliana de’Medici.
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W latach 1494–1516 i 1521–1559 toczyły się na Półwyspie Apenińskim wojny 
włoskie, których przyczyną były zgłaszane pretensje Francji do przejętego przez 
Hiszpanię królestwa Neapolu. W kolejnej fazie była to walka o hegemonię między 
Habsburgami a Francją. Od 1504 r. Neapolem rządził władca Hiszpanii Ferdynand 
II Aragoński51, a następnie jego córka Joanna Szalona52 wraz z synem Karolem V 
Habsburgiem. Od 1516 aż do 1707 r. Królestwem Neapolu, które stanowiło inte-
gralną część monarchii hiszpańskiej, rządzili Habsburgowie. Rola Karola V Habs-
burga jeszcze wzrosła, gdy uzyskał – jako Karol I – tron cesarski po śmierci cesarza 
Maksymiliana I. Prowadzona w tym okresie zmienna i niefortunna polityka papieża 
Klemensa VII z rodu Medyceuszy doprowadziła do najazdu wojsk Karola V na Rzym 
i odejścia Anglii od Kościoła katolickiego. Z upadku wywołanego sacco di Roma53 
zaczął podnosić miasto papież Paweł III (1534–1549) wywodzący się z możnego 
rodu Farnese. Zniszczone przedłużającą się wojną i zadłużone Hiszpania i Francja54 
doprowadziły w końcu do zawarcia pokoju w Cateau-Cambrésis (1559).

Państwo Kościelne zajmowało duży obszar w środkowej Italii, a w okresie renesansu 
i baroku jeszcze powiększało swoje terytorium. Papież Juliusz II della Rovere podbił 
Bolonię i zbrojnie wymusił na Wenecji posłuszeństwo oraz przyłączył Perugię i Par-
mę. W 1598 r. przyłączono do Państwa Kościelnego księstwo Ferrary, a w 1631 r. 
księstwo Urbino. W rezultacie konsekwentnej polityki „scalania ziem” Państwo Ko-
ścielne w XVII w. od południa graniczyło tylko z Królestwem Sycylii, od północnego 
zachodu z Wielkim Księstwem Toskanii, od północy z Księstwem Modeny i od pół-
nocnego wschodu z Republiką Wenecką.

Zdobycie i umocnienie papieskiej władzy oraz wzrost dochodów sprawiły, że już 
w XVI w. papieże stali się głównymi mecenasami sztuki i architektury na Półwyspie 
Apenińskim. Sytuacja Rzymu i jego mieszkańców była zależna od papieskiego dwo-
ru, którego podstawą dochodów były podatki55. Ożywienie przynosiły obchody Roku 
Jubileuszowego, które wiązały się z odpustami. Na początku ogłaszano je co 25 lat, 
a następnie wykorzystywano szereg „pretekstów”, by odbywały się jak najczęściej. 
Towarzyszące obchodom uroczyste procesje i widowiskowe ceremonie wymagały 
specjalnej oprawy.

51 Ferdynand II Aragoński (1452–1516) był wspólnie z żoną Izabellą Kastylijską władcą Hiszpanii – królowa zmarła w 1504 r. 
W 1512 r. przyjął tytuł króla całej Hiszpanii. Neapolem rządził jako regent córki Joanny Szalonej.

52 Rządy regencyjne w imieniu królowej pełnił kardynał Francisco Jimenez de Cisneros, który wezwał z Niderlandów Karola V, 
syna Filipa Pięknego Habsburga, do sprawowania faktycznych rządów w Hiszpanii. Karol V odsunął od rządów chorą matkę 
i rozpoczął proces jednoczenia kraju.

53 Sacco di Roma – najazd wojsk Karola V na Rzym i złupienie miasta w dniach 6–14 maja 1527 r. 
54 Dodatkowym powodem były religijne wystąpienia hugenotów we Francji, które komplikowały jeszcze sytuację króla Henryka II.
55 Do okresu reformacji płacono dla Kościoła świętopietrze jako wsparcie finansowe Stolicy Apostolskiej i dziesięcinę. Do końca 

XVIII w. we Francji i do XIX w. w innych krajach katolickich dziesięcinę otrzymywał kościół lokalny.
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Z czasem wykształciła się specyficzna struktura społeczna Rzymu. Dobrobyt lub de-
koniunktura w mieście były związane z dworem papieskim, Kurią Rzymską, dwo-
rami hierarchów kościelnych i zagranicznych dyplomatów. Warstwa mieszczańska 
była słaba, rozwój rzemiosła i handlu nie dorównywał Florencji, Sienie, Genui, Me-
diolanowi czy Wenecji. Nawet przedstawiciele tak rozbudowanej instytucji, jaką była 
Kuria Rzymska, korzystali z pośrednictwa bankierów florenckich56.

Odrodzenie ideałów antyku w epoce renesansu sprawiło, że rosło zainteresowanie 
kulturą antyczną. Poszukiwano i kolekcjonowano starożytne manuskrypty i rzeźby, 
penetrowano zabytki antycznego Rzymu. Doszło wówczas do odkrycia Grotte di 
Roma – Złotego Domu Nerona z 64–68 r. n.e., a jego dekoracje, zwane groteska-
mi, zainspirowały twórców renesansu. Już Sykstus IV założył Muzeum Kapitolińskie 
(1471) i podarował miastu swoją kolekcję antycznych rzeźb. Z pasją kolekcjonował 
starożytne posągi papież Juliusz II. By eksponować odpowiednio cenną kolekcję, 
nakazał Donato Bramantemu wybudowanie Cortile delle Statue del Belwedere. Jego 
następca, młodszy syn Wawrzyńca Wspaniałego, papież Leon X zaakcentował swoją 
troskę o pamiątki historii powołaniem Rafaela Santi na urząd konserwatora antycz-
nych zabytków. Wielbicielami sztuki starożytnej byli papieże Paweł IV i Pius IV, dzię-
ki nim zrealizowano pałacyk Casino di Pio IV57 (1558–1561) na terenie Ogrodów 
Watykańskich. Papież Pius IV zmienił architekta i dekoratora obiektu na wybitne-
go znawcę antyku Pirro Ligorio. Zrealizowany przez niego zespół został ozdobiony 
drobną dekoracją stiukową, kilkoma rzeźbami antycznymi i uzupełniony przedsta-
wieniami starożytnych bóstw i muz, i to w okresie, kiedy obradował Sobór Trydencki 
(1543–1562). Świadczyło to przede wszystkim o umiłowaniu antyku przez papieża 
Piusa IV58 i docenianiu przez niego wartości nauki.

Casino di Pio IV zainspirowało kardynała Ippolita d’Este, dla którego Pirro Ligorio 
zaprojektował Villę d’Este w Tivoli (1556–1572), otwartą na wspaniałe ogrody. Ko-
lejnym obiektem w antykizującym nurcie była Villa Medici (od 1564 r.) wzniesiona 
przez wielkiego księcia Toskanii59 Ferdynanda Medyceusza. Doskonałe usytuowanie 
i rozmach sprawiły, że willa dominowała nad Rzymem, manifestując pozycję rodu 
Medyceuszy. Architekt Bartolomeo Ammanati zaprojektował surową elewację wej-
ściową, natomiast na życzenie fundatora w fasadę ogrodową ozdobioną delikatnym 

56 Ostrowski W., Kompozycje zespołów architektonicznych barokowego Rzymu, [w:] Prace Instytutu Urbanistyki i Architektu-
ry, Wydział Budownictwo i Architektura, Warszawa 1960, zeszyt 1/14, s. 10.

57 Sposób dekoracji Casina przypomina dekorację Palazzo Spada, budowanego dla kardynała Girolamo Capodiferro przez 
Giullia Mazzoniego około 1540 r.

58 Papież Pius IV – Giovanni Angelo de Medici (1499–1565), studiował filozofię, medycynę i prawo na uniwersytetach w Bo-
lonii i Padwie. Doradcą papieża został jego siostrzeniec Karol Boromeusz.

59 Ferdinando I de Medici (1549–1609) był synem Cosimo I de Medici i Eleonory z Toledo. Został kardynałem w wieku czter-
nastu lat, lecz nie został wyświęcony.
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ornamentem wkomponował antyczne posągi rzymskie60. Pomimo triumfu kontrrefor-
macji elity nadal ceniły kulturę i sztukę antyczną.

REFORMACJA I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZEŃSTWA EUROPY 
I PAŃSTWO KOŚCIELNE

Prekursorem reformacji w Kościele katolickim był czeski duchowny i profesor Uni-
wersytetu Praskiego Jan Hus (1370–1415). Krytykował on tryb życia i nadmierne 
bogacenie się duchowieństwa, sprzedaż odpustów oraz odejście od prawd zawartych 
w Biblii. Oskarżony o herezję został skazany podczas soboru w Konstancji i spalony 
na stosie. Kryzysowi w Kościele próbowano zaradzić w 1511 r., gdy część kardyna-
łów zwołała Sobór w Pizie. Odpowiedzią papieża Juliusza II było zwołanie Soboru 
laterańskiego V (1512–1517), który jednak nie poprawił sytuacji.

Wkrótce wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517 r. stało się bezpośrednią 
przyczyną rozłamu w Kościele. Celem Lutra była odnowa Kościoła w duchu Ewange-
lii, a jego sprzeciw wywołała wznowiona przez papieża Leona X61 sprzedaż odpustów 
i nieuczciwe metody sprzedaży listów odpustowych stosowane przez dominikanina 
Johanna Tetzla. Połowa zebranych w ten sposób pieniędzy szła do Rzymu, a połowa 
na spłatę długu arcybiskupa Magdeburga Albrechta Hohenzollerna, zaciągniętego na 
przejęcie dwóch biskupstw. Gdy Marcin Luter spalił publicznie papieską bullę, papież 
Leon X obłożył go ekskomuniką zatwierdzoną w 1521 r. na sejmie Rzeszy w Worma-
cji, a następnie cesarz Karol V ogłosił Lutra heretykiem.

Zmuszony do ukrywania się na zamku w Wartburgu Luter dokonał wówczas prze-
kładu Biblii na język niemiecki. Fakt przełożenia Pisma Świętego62 miał daleko idą-
ce konsekwencje. Przede wszystkim otworzył możliwość samodzielnej interpretacji 
Biblii, zastrzeżonej wcześniej przez Kościół, przyspieszył także rozłam w Kościele. 
Poparcie dla Marcina Lutra ze strony części społeczeństwa niemieckiego stało się 
impulsem do rozpętania wojen religijnych. Wojny zakończył dopiero pokój religijny 
zawarty między cesarzem Karolem V a protestanckimi książętami Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego w 1555 r. w Augsburgu, zgodnie z zasadą: czyj kraj, tego religia.

60 Fletcher B., History of Architecture, Elsevier, Oxford 2001, s. 895.
61 Pieniądze te były przeznaczone na budowę Bazyliki św. Piotra w Rzymie i spłatę długów zaciągniętych w banku Jacoba 

Fuggera przez papieskiego komisarza odpustowego arcybiskupa Albrechta Hohenzollerna.
62 Pierwsze wydanie Nowego Testamentu ukazało się w 1522 r., a całej Biblii w 1534 r. Wydania te zawierały również księgi 

deuterokanoniczne i zostały poprzedzone przedmowami Marcina Lutra. Istniały wcześniejsze przekłady Biblii na różne 
dialekty niemieckie, nie wywołały one jednak tak szerokiej reakcji.
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W Anglii wielu zwolenników zdobył anglikanizm63, we Francji kalwinizm64. Poglą-
dy Marcina Lutra, zakazujące kultu świętych, kultu relikwii i obrazów, zahamowały 
rozwój malarstwa sakralnego. Wielu artystów opuściło Niemcy. Stosunkowo szyb-
ko Północne Niemcy, Skandynawia, Anglia i niemal cała Szwajcaria odstąpiły od 
Kościoła katolickiego. Rozłam w zachodnim chrześcijaństwie stał się faktem. Przed 
Kościołem stanęły więc trudne wyzwania, z powodu zmieniającej się dynamicznie 
sytuacji politycznej i społecznej. Zahamowanie reformacji stało się koniecznością. By 
tego dokonać niezbędne były gruntowne reformy w samym Kościele. 

Następstwem reformacji był upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego oraz 
długoletnie wojny religijne, które zdecydowanie obniżyły pozycję Kościoła w Europie. 
Dodatkowo została zaburzona charakterystyczna dla renesansu hierarchia wartości, 
a idee humanizmu w czasach niepokojów, wojen i epidemii okazały się nie przysta-
wać do otaczającej rzeczywistości. Nastąpiły wówczas zmiany w postawie artystów. 
W miejsce harmonii i symetrii wprowadzali oni sztuczne pozy, niepokój, dysharmo-
nię, obfitą ornamentykę. Skomplikowany, pełen symboli, alegorii i atrybutów przekaz 
stawał się trudny w odbiorze. Sztuka ewoluowała w kierunku sztuki dworskiej, odpo-
wiadającej na wysublimowane potrzeby elit. 

Po okresie zniszczeń i gwałtownym spadku liczby ludności Rzymu, wywołanym sac-
co di Roma65, papież Paweł III (1534–1549)66 rozpoczął ożywioną działalność bu-
dowlaną. Na jego zlecenie Michał Anioł wykonał fresk Sąd Ostateczny w Kaplicy 
Sykstyńskiej, ukończył budowę pałacu Farnese w Rzymie i przystąpił do przebudowy 
placu na Kapitolu. Przede wszystkim symboliczne „odwrócił” plac od Forum Ro-
manum i “otworzył”go na Bazylikę św. Piotra. Papież był człowiekiem o szerokich 
horyzontach. W młodości przebywał bowiem na dworze Wawrzyńca Wspaniałego, 
gdzie wywarli na niego wpływ uczeni humaniści skupieni wokół księcia, a zwłaszcza 
Pomponius Laetus. Paweł III wprowadził wiele reform w Kościele, jednak w decy-
zjach personalnych często kierował się, podobnie jak jego poprzednicy, nepotyzmem. 
Działania promujące własny ród, poprzez nadawane beneficja i tytuły, wynikały fak-
tu, że: (…) potęga papieży opierała się w znacznej części na sile bliskich krewnych, 
którzy fundowali państewka pożyteczne dla siebie, ale i potrzebne dla Watykanu. 
Polityczny nepotyzm okazał się nietrwały, albowiem każda następna rodzina starała 
się osłabić lub zniszczyć poprzednią67.

63 W wyniku aktu supremacji z 1534 r. parlament ogłosił króla Henryka VIII głową Kościoła anglikańskiego.
64 Kalwinizm wywodzi się działań reformacyjnych w Szwajcarii, głównymi ideologami byli Huldrych Zwinggli i Jan Kalwin.
65 Liczba ludności Rzymu, która przed najazdem wojsk Karola V wynosiła około 55 tys. mieszkańców, zmalała w wyniku tych 

wydarzeń do około 30 tysięcy. Wg Chłędowski K., Rzym: ludzie baroku, Wydawnictwo Jasieńczyk, Wrocław 1997, s. 16.
66 Papież Paweł III, Alessandro Farnese (1468–1549), wykształcił się w kręgu Medyceuszy. Uczeń Pomponiusza Letusa, 

studiował we Florencji i Pizie. Jako papież zwołał obrady Soboru Trydenckiego. Ekskomunikował króla Henryka VIII, co 
doprowadziło do powstania Kościoła anglikańskiego.

67 Chłędowski K., Rzym…, s. 15.
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Za pontyfikatu Pawła III, który zasłynął jako mecenas włoskiego renesansu, wzno-
wiono prace przy budowie Bazyliki św. Piotra. Rzym dzięki inicjatywom papieża stop-
niowo odbudował swoją pozycję katolickiej stolicy, a liczba ludności rosła. Nastroje 
w mieście poprawiły się tak dalece, że już w 1536 r. papież przywrócił zwyczaj ob-
chodzenia karnawału.

Papież podjął próby reform w Kościele, ograniczał wydatki, nakazał komisji kardyna-
łów przygotowanie raportu na temat nadużyć w Kościele i opracowanie propozycji 
naprawy. Jednak raport komisji Consilium de Emendanda Ecclesia, który zwracał 
uwagę na zbyt duże uprawnienia papieża, nie spotkał się z jego przychylnym przyję-
ciem. Dopiero wobec zagrożenia zwołania soboru powszechnego przez cesarza Karo-
la V papież Paweł III podjął decyzję o zwołaniu soboru w Trydencie.

Papież popierał reformy zakonów i zatwierdził nowe zgromadzenie jezuitów, którego 
członkowie dobrowolnie poddali się jego bezpośredniemu zwierzchnictwu. Celem 
zakonu była: obrona i szerzenie chrześcijaństwa poprzez nauczanie i udzielanie sa-
kramentów, czyli wsparcie kontrreformacji jako nurtu odnowy w Kościele katolickim. 
Do niewątpliwych zasług papieża należała reforma Inkwizycji, zwołanie Soboru Try-
denckiego oraz dekret z 1537 r., uznający Indian za ludzi wolnych i gotowych do 
przyjęcia wiary katolickiej.

Osobowość założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego Ignacego Loyoli (1491–
1556)68 i poparcie Franciszka Borji69 sprawiły, że papież Paweł III wydał bullę 
18 października 1549 r.: Na mocy jej Towarzystwo zwalnia się dla zasług jego od 
obowiązku płacenia daniny i od wszelkiej biskupiej jurysdykcji70. Istotny wpływ na 
współczesnych i następne pokolenie miały Ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli, za-
twierdzone przez papieża i wydane po raz pierwszy w 1548 r. Loyola obok rachunku 
sumienia i kontemplacji: (…) zalecał przeżywanie wiary wszystkimi zmysłami i peł-
nią wyobraźni71. Sztuka kontrreformacji odpowiedziała na to wezwanie.

Również papież Juliusz III wsparł Towarzystwo Jezusowe i 21 lipca 1550 r. zatwier-
dził jego rozszerzoną konstytucję72. W ten sposób powstał zakon apostolski powołany 
do walki z herezją, pierwszy zakon bez klasztorów. Oddziaływanie zakonu uwidocz-
niło się już podczas obrad Soboru Trydenckiego, a w 1548 r. utworzono kolegium 

68 Ignacy Loyola (1491-1556) urodził się w zamku Loyola w prowincji Azpeitia w północnej Hiszpanii. W 1522 r. zrezygnował 
z kariery wojskowej. Został duchownym, teologiem, a następnie założycielem Towarzystwa Jezusowego. Jego dewizą było 
Ad maiorem Dei gloriam (Ku większej chwale Boga). W 1609 r. papież Paweł V ogłosił go błogosławionym, a w 1622 papież 
Grzegorz XV świętym Kościoła katolickiego.

69 Francesco Borja (1510–1572) był prawnukiem papieża Aleksandra VI. Gdy został wdowcem, wstąpił do Towarzystwa 
Jezusowego. Został wybrany trzecim generałem, któremu zakon zawdzięczał swoją potęgę. Razem z Ignacym Loyolą założył 
w Rzymie Collegium Romanum kształcące misjonarzy. Borja został kanonizowany w 1671 r.

70 Pastor L.B., Katoliccy reformatorzy XVI stulecia. Szkice charakterów. Ignacy z Loyoli – Teresa od Jezusa – Filip Nereusz – 
Karol Boromeusz, http://rcin.org.pl/Content/27022/WA004_Pastor-Katoliccy_o.pdf, s. 49.

71 Cabanne P., Sztuka baroku i klasycyzm, Wydawnictwo HPS, Warszawa 2007, s. 16.
72 Regułę zakonną zatwierdził wcześniej ustnie w 1539 r. i potwierdził rok później papież Paweł III.
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jezuickie na prośbę władz miasta Mesyny. W krótkim czasie powstała w Europie sieć 
szkół jezuickich, w których nauka była bezpłatna73.

Jezuici dbali o poziom intelektualny zakonników i jakość prowadzonych przez nich 
szkół. Szczególną uwagę zwracano na działalność misyjną zakonu, dlatego kształco-
no zakonników w retoryce i rozwijano umiejętności perswazyjne. Celem było przy-
ciągnięcie protestantów i utwierdzenie w wierze młodych wyznawców katolicyzmu. 
Do programu nauczania już w pierwszych kolegiach jezuickich w Italii, ale także 
we Wiedniu i Kolonii, wprowadzono: humaniora, za podstawę mające teksty sta-
rannie dobranych, a niekiedy oczyszczonych z dishonesta dzieł antycznych, Ezopa, 
Arystofanesa, Cycerona, Terencjusza, Wergiliusza, Seneki, Owidiusza, Salustiusza, 
Katullusa, Tibullusa, Proprecjusza i Horacego w klasie humanistycznej, gdzie czyta-
no również teoretyczne rozprawy Erazma (mimo pewnej rezerwy Loyoli wobec nider-
landzkiego uczonego), w retorycznej zaś dominował Kwintylianowy wzorzec oracji74. 
Istotny wpływ na kształcenie jezutów, wywarł oficjalny „podręcznik”: Ratio atque 
Instituto Studiorum Societatis lesu (1599), opracowany na zlecenie generała za-
konu Claudia Aquavivy, przez jezuitów z Collegio Romano. Natomiast kompendium 
ówczesnej wiedzy, opracowanym z pozycji kontrreformatorskich, stanowiło dzieło je-
zuity Antonia Possevino75: Bibliotheca selecta (Bibliotheca selecta de ratione studio-
rum in Historia, In Disciplinis, in salute omnium procuranda – 1593), dedykowane 
papieżowi Klemensowi VIII i królowi Zygmuntowi III Wazie.

Dzięki takim działaniom kształcenie zakonników, a także osób świeckich było bli-
skie ideałom humanistycznym, co w połączeniu ze studiowaniem Pisma Świętego 
kształtowało pobożność, postawy moralne i obywatelskie. Rosła liczba zakonników, 
a fundatorzy chętnie przeznaczali fundusze na budowę nowych kościołów i szkół.

Papież Juliusz III, pozostając pod wpływem Ignacego Loyoli, który założył Collegio 
Romano76, założył w Rzymie Collegium Germanicum. Uczelnia ta miała za zadanie 
kształcić niemieckich księży, by skuteczniej przeciwstawiali się oni reformacji w swo-
ich diecezjach. Liczba kolegiów rosła dynamicznie: W 1556 r. jezuici posiadali około 
trzydziestu pięciu kolegiów, podczas gdy w Italii dziewiętnaście. Dziesięć lat później 
w Italii było ich trzydzieści pięć77. Dzięki darowiźnie Francesco Borgii, w 1550 r. 
w Rzymie rozpoczęło działalność Collegio Romano. Hojna fundacja papieża Grze-
gorza XIII, który był uczniem tego kolegium, sprawiła że prace nad budową nowej, 
reprezentacyjnej siedziby prowadził w latach 1582-1584 Bartolomeo Ammannati. 

73 www.kul.pl/files/268/dabkowska_kujko_jezuicka_paideia.pdf, s. 158–159, dostęp 16.05.2017.
74 Tamże, s. 156.
75 Antonio Possevino (1533–1611) był jezuitą i papieskim dyplomatą o rozległej wiedzy humanistycznej. Jako legat papieski 

odwiedził Rosję, Szwecję, Danię Saksonię. Jako sekretarz zakonu jezuitów ponownie Szwecję Rosję i Rzeczpospolitą.
76 Wg https://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_Romano, dostęp 5.06.2017.
77 Wg www.kul.pl/files/268/dabkowska_kujko_jezuicka_paideia.pdf, s. 159, dostęp 16.05.2017.
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Od 1626 r. przy kolegium rozpoczęto budowę kościoła pw. św. Ignacego Loyoli, fun-
dacji kardynała Ludovico Ludovisi. Wpływ jezuitów na rządzących stawał się coraz 
bardziej znaczący, pełnili bowiem oni na dworach funkcje kaznodziei, spowiedników 
i doradców. Przy kolegiach powstawały liczne jezuickie świątynie. Ucząc i kształtując 
młode pokolenie jezuici, oddziaływali na szerokie warstwy społeczne.

TWÓRCZOŚĆ GIACOMA BAROZZI DA VIGNOLI JAKO PREKURSORA BAROKU, 
MECENAT KARDYNAŁA ALESSANDRO FARNESE

W okresie dojrzałego i późnego renesansu rzymskiego wysoką pozycję osiągnął ar-
chitekt Giacomo Barozzi da Vignola78. Jego twórczość przypadła na ostatnie lata 
panowania papieża Pawła III i pontyfikaty papieży: Juliusza III, Pawła IV, Piusa IV 
i Piusa V.

Papież Juliusz III79 wznowił przerwane obrady Soboru Trydenckiego i kontynuował 
prace nad budową Bazyliki św. Piotra. Nie szczędził funduszy dla wzniesienia własnej 
podmiejskiej rezydencji w pobliżu Porta del Popolo, dlatego zatrudnił najlepszych, 
dostępnych architektów: Giacoma da Vignolę, Giorgio Vasariego80 i Bartolomeo Am-
manatiego81. Villa di Papa Giulio (1551–1553) otrzymała nowy, otwarty plan. Zapro-
jektowany ściśle symetrycznie obiekt otaczał trzy wewnętrzne dziedzińce, osłonięte 
wysokimi ścianami kurtynowymi, tworząc oprawę kameralnych papieskich spotkań 
i uroczystości. Znaczną różnicę terenu architekci pokonali za pomocą symetrycz-
nie rozmieszczonych wachlarzowych schodów. Obiekt, choć o znacznie mniejszej 
skali, przywodzi na myśl Dziedziniec Belwederski Donato Bramantego. Tradycyjna 
fasada zewnętrzna kryje półkolistą halę z galerią arkadową, otwartą na dziedziniec, 
ten z kolei otwiera się na niżej położone nimfeum i ogród z parterami. Dekoracja 
rezydencji, zwłaszcza loggii i nimfeum z posągami bóstw rzecznych i kariatydami, 
wskazuje na papieską fascynację antykiem.

78 Giacomo Barozzi da Vignola (1507–1573) studiował malarstwo w Bolonii, następnie zainteresował się architekturą i teorią 
architektury. W latach 1541–1543 przebywał na dworze Franciszka I w Fontainebleau. W twórczości Vignoli widoczne są 
wpływy Michała Anioła, z którym współpracował od 1543 r.

79 Juliusz III (1487–1555), Giovanni Maria Ciocchi del Monte, założył w Rzymie Collegium Germanicum dla kształcenia 
duchownych niemieckich, zreformował Uniwersytet Rzymski. Wspierał działalność Michała Anioła, którego mianował głów-
nym architektem Bazyliki św. Piotra.

80 Giorgio Vasari (1511–1574) był malarzem i architektem, przez piętnaście lat tworzył dzieło Żywoty najsławniejszych mala-
rzy, rzeźbiarzy i architektów (1550). Pracował dla papieża Juliusza III, kardynała Alessandro Farnese i dla księcia Kosmy 
Medyceusza. We Florencji zaprojektował zespół pałacu Uffizi, który połączył Corridoio Vesariano z pałacem Pittich.

81 Barolomeo Ammanati (1511–1592) pochodził z Toskanii. Przebudował dla księcia Kosmy Medyceusza Palazzo Pitti, konty-
nuując elewację frontową pałacu w stylu wczesnorenesansowym, zaś ogrodową w manierystycznym. W 1576 r. przebudo-
wał na polecenie kardynała Ferdinando de Medici Villę Medici, na wzgórzu Pincio w Rzymie. Wspólnie z Vignolą i Vasarim 
zrealizował Villę di Papa Giulio.
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W pobliżu rezydencji, przy ulicy Via Flaminga, papież Juliusz III nakazał Vignoli wy-
budowanie kościoła wotywnego za uratowanie życia. Podczas sacco di Roma był on 
bowiem zakładnikiem, któremu udało się w spektakularny sposób uciec z więzienia. 
Architekt przekrył masywną bryłę kościoła św. Andrzeja (1552) kopułą opartą na 
rzucie elipsy, a inspirowaną rzymskim Panteonem.

W latach 60. XVII w. wśród grona fundatorów zaczął się wyróżniać kardynał Ales-
sandro Farnese (1520–1589)82, wnuk papieża Pawła III i syn księcia Parmy, Piera 
Luigi. Był on kolekcjonerem i mecenasem sztuki. Obdarowany przez papieża liczny-
mi i dochodowymi beneficjami, dysponował ogromnymi środkami, które ułatwiły mu 
działalność na polu architektury i sztuki. Wykształcony w duchu humanizmu kardy-
nał był mecenasem Giorgio Vasariego, Giacoma Barozzi da Vignoli, a także Tycjana. 
Brał aktywny udział w obradach Soboru Trydenckiego.

W latach 1547–1562 kardynał Alessandro Farnese zatrudnił Vignolę do ukończenia 
prac przy pałacu Farnese w Capraroli. Nad wcześniejszą wersją projektu tej rezyden-
cji dla papieża Pawła III pracował uczeń Bramantego, Antonio da Sangallo młodszy. 
Giacomo Barozzi da Vignola umieścił trójkondygnacyjną rezydencję o planie pięcio-
boku na fortyfikacjach typu nowowłoskiego, które stanowią jedynie jej potężny co-
kół, manifestując pozycję właściciela. Zaprojektował trójkondygnacyjny pałac z okrą-
głym, dwukondygnacyjnym dziedzińcem kolumnowym. Prace uległy przyspieszeniu, 
gdy papieżem został Juliusz III. Ten nieprzychylny rodowi Farnese pontyfikat skłonił 
kardynała do wycofania się z Rzymu. Naturalnym wyborem był pałac w Capraroli. 
Teraz miał on pełnić funkcję połączonej z krajobrazem „wiejskiej” rezydencji, całość 
założenia dopełniły więc renesansowe ogrody.

Pozycję rodu Farnese podkreśliła skala obiektu, wytyczona przez niewielkie miastecz-
ko Caprarolę oś prowadząca do rezydencji i regularne tarasowe ogrody. Wnętrza ozdo-
biono freskami gloryfikującymi ród Farnese. Monumentalny wystrój otrzymała partia 
wejścia i schody – Scala Regia. Między zdwojonymi kolumnami umieszczono nisze 
z posągami cesarzy rzymskich. Szczególnie bogaty wystrój otrzymało piano nobile. 
Wśród reprezentacyjnych pomieszczeń wyróżnia się Sala del Mappamondo (1574) 
z mapami świata, której freski reprezentowały najlepszą wiedzę kartograficzną, jak 
również sala dei Fasti Farnesani, ilustrująca chwalebne czyny rodu Farnese – dzieło 
braci Taddeo i Federica Zuccarich83. Złożony program ikonograficzny sali przygotował 

82 Alessandro Farnese (1520–1589) był synem księcia Parmy – Pierluigiego Farnese i wnukiem papieża Pawła III. Studiował 
prawo i teologię w Bolonii. Został mianowany przez Pawła III kardynałem w wieku lat czternastu. Na wniosek króla Zyg-
munta Starego od 1545 r. był protektorem Królestwa Polskiego w Rzymie. Brał czynny udział w przygotowaniu i w pracach 
Soboru Trydenckiego. Był jednym z najsłynniejszych kolekcjonerów antycznych rzeźb i monet. Zakupił i rozbudował Villę 
Farnesinę oraz wzniósł pałac Farnese w Capraroli. Kardynał został pochowany w kościele Il Gesù. Wg Encyklopedia Kato-
licka, red. Bieńkowski F., Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1989, s. 50–60.

83 Federico Zuccari (1540–1609) był malarzem i teoretykiem sztuki, napisał w 1607 r. dzieło L’idea de’pittori, scultori ed 
architetti. Założył i przewodził Akademii Świętego Łukasza w Rzymie.



27

sekretarz kardynała – humanista Annibale Caro. W 1565 r. ogrody Orti Farnesiani na 
Palatynie zaprojektował dla kardynała Giacomo Barozzi da Vignola. Były to pierwsze 
prywatne ogrody botaniczne w Europie. Letnie pawilony i tarasowo rozmieszczone 
ogrody zdobiły antyczne rzeźby, tworzące jedną z największych prywatnych kolekcji.

W 1537 r. papież Paweł III uczynił księstwem Castro miasteczko Isola wraz z oko-
licznymi ziemiami i obdarzył nim swego syna Piera Luigiego84. Antonio da Sangallo 
młodszy przebudował wówczas istniejący zamek na nowożytną twierdzę. Kolejnym 
nadaniem dla syna Piera Luigiego było utworzone przez papieża księstwo Parmy 
i Piacenzy. Wówczas zawiązano spisek i zabito księcia, a ziemie zajęły wojska ce-
sarskie. Odzyskał je po latach książę Ottavio Farnese, a jego bratu kardynałowi Ales-
sandro Farnese udało się wykupić, przebudować i w ten sposób przywrócić rodzinie 
utracony zamek.

W 1575 r. kardynał Farnese kupił położoną w centrum Rzymu wśród wspaniałych 
ogrodów renesansową Villę Farnesinę, wybudowaną przez Rafaela i Peruzziego dla 
papieskiego bankiera Augustyna Chigi. Od tej pory jej zmieniona nazwa głosi chwałę 
rodu Farnese.

Jednak sztandarową fundacją kardynała Farnese był kościół jezuitów Il Gesù (1568–
1584) w Rzymie, którego budowę przyjęto za początek baroku w architekturze. Kar-
dynał nie tylko wspierał zakon jezuitów i ufundował kościół Il Gesù, ale dokładnie 
sprecyzował wymagania, jakim miał on odpowiadać. W liście skierowanym do Gia-
coma Barozzi da Vignoli napisał: Kościół nie ma mieć nawy głównej i dwóch bocz-
nych, lecz tylko jedną nawę i kaplice boczne po jej bokach (…) powinien być w ca-
łości przesklepiony (…) tak, by jego wnętrze było dobrze przystosowane do głosu85. 
Inspiracją dla kardynała Farnese mógł być kościół św. Andrzeja w Mantui, bowiem 
w 1537 r. papież Paweł III zwołał w Mantui sobór powszechny86, a jego wnuk kar-
dynał miał wówczas siedemnaście lat.

Kościół macierzysty jezuitów o jednej, szerokiej nawie z kaplicami bocznymi i tran-
septem oraz kopułą okazał się idealny do celów, jakie stawiał przed sobą zakon. 
Zintegrowane wnętrze zapewniło dobrą widzialność, przekrycie kolebą zaś znako-
mitą słyszalność. Ponadto kościół starannie dekorowano, a na sklepieniu malarz 
Giovanni Battista Gaulli namalował wspaniały iluzjonistyczny fresk: Triumf imienia 
Jezus (1674–1679). Funkcjonalne zalety kościoła sprawiły, że właśnie ten schemat 
kościoła został przez zakon jezuitów szeroko rozpowszechniony. Jeszcze w czasie 

84 Pier Luigi Farnese (1503–1547) otrzymał w 1537 r. księstwo Castro i tytuł chorążego Świętego Kościoła Rzymskiego i licz-
ne ziemie i beneficja. Zmieniono również herb księstwa – do srebrnego lwa na niebieskim tle dodano trzy lilie rodu Farnese. 
Kardynał Alessandro Farnese był jego najstarszym synem.

85 Watkin D., Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2001, s. 204.
86 Przez dwa lata przesuwano decyzję o otwarciu Synodu w Mantui, a w końcu go zawieszono.
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trwania budowy kościoła rzymskiego w 1582 r. zaczęto budować kościół na sche-
macie Il Gesù w dobrach Radziwiłłów w Nieświeżu oraz kościół św. Michała w Mo-
nachium.

Po śmierci Giacoma Barozzi da Vignoli ogłoszono konkurs na nową fasadę kościoła 
II Gesù, w którym zwyciężył jego uczeń Giacomo della Porta87. Dwukondygnacyjną 
fasadę podzieliły delikatne gzymsy i zdwojone pilastry, a kolumny dodatkowo zdyna-
mizowały jej artykulację i podkreśliły partię wejścia. Budynek został zwieńczony tym-
panonem, a dachy pulpitowe nad kaplicami bocznymi przysłoniły charakterystyczne 
ślimacznice. Na fryzie architekt umieścił napis gloryfikujący mecenasa: ALEXANDER 
CARDINALIS FARNESIUS S.R.E VICE CANFEC. MDLXXV.

Budynek kościoła, dobrze spełniający wymagania dynamicznie rozwijającego się za-
konu, stał się wzorem dla jezuickich kościołów w Europie i całym katolickim świecie. 
Rozpowszechniany szeroko wzorzec ulegał jednak modyfikacjom i przekształceniom. 
Wprowadzano redukcje, zmieniano proporcje lub dostawiano wieże. Pomimo wymo-
gu zatwierdzania projektu każdego kościoła zakonnego w Rzymie zakon nie narzucał 
gotowych rozwiązań, strzegąc jedynie racjonalności ponoszonych wydatków.

Ideę centralizacji planu rozwinął Vignola w projekcie kościoła Santa Anna dei Pala-
frenieri (zwanego również Sant’Anna in Vaticano) z 1572 r. na zlecenie Bractwa św. 
Anny (Venerabile Arciconfraternita di Sant’Anna de’Parafrenieri). Budowę ukończo-
no dopiero czterdzieści cztery lata później. Kościół oparty na rzucie elipsy otrzymał 
skromną dwuwieżową fasadę. Obiekt łączący zalety planu centralnego i podłużnego 
stał się inspiracją dla wielu kościołów barokowych.

Giacomo Barozzi da Vignola był nie tylko kreatywnym architektem, lecz również zna-
komitym teoretykiem architektury, autorem traktatu O pięciu porządkach, który po-
przedził dedykacją dla kardynała Alessandro Farnese. Traktat zawiera 33 znakomite 
ilustracje uzupełnione lakonicznym komentarzem. Wznawianie tego dzieła do dnia 
dzisiejszego świadczy o jego randze i znaczeniu dla rozwoju myśli architektonicznej. 
Wysoką pozycję społeczną Vignoli ogłaszały poprzedzające traktat przywileje nada-
ne przez samego papieża Piusa IV i potwierdzone przez królów Hiszpanii, Francji, 
książąt Florencji i Sieny prawa autorskie Vignoli. W prologu papież pisał: Doszło do 
naszej wiadomości, że umiłowany nasz syn Jacomo Barozzi da Vignola usilnie stara 
się i pragnie wydać książkę o Architekturze, zawierającą pięć porządków, czyli spo-
sobów budownictwa, opartą na budowlach starożytnego Rzymu, wielce pożyteczną 
i niezbędną dla tych, którzy mają znajomość tego rodzaju sztuki (…) pod groźbą 

87 Giacomo della Porta (1540–1604) był uczniem Michała Anioła oraz uczniem i współpracownikiem Vignoli. Kontynuował 
prace przy: Bazylice św. Piotra, Pałacu Senatorskim i placu na Kapitolu oraz przy budowie kościoła Il Gesù w Rzymie.
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kary za podrobienie zakazujemy (…) w ciągu lat dziesięciu (…) drukować lub odda-
wać do druku tego rodzaju książkę88.

Giacomo Barozzi da Vignola był rówieśnikiem Andrei Palladia, a więc architektem 
renesansowym, jednak nowatorskie rozwiązania Vignoli, chętnie rozwijane w okresie 
baroku, sprawiły, że jest on zaliczany obok Michała Anioła do prekursorów nowego 
stylu. Nowatorskie połączenie planu centralnego z podłużnym, w opartym na elipsie 
kościele Santa Anna dei Palafrenieri, stało się wzorem dla architektów barokowych. 
Stylizowany na ufortyfikowaną twierdzę pałac Farnese w Capraroli zapoczątkował 
szereg rezydencji typu palazzo in fortezza, a otwarty plan nanizanej na oś papieskiej 
rezydencji podmiejskiej Villa di Papa Giulio89 ukazał architektom nowe możliwości 
łączenia rezydencji z krajobrazem.

Około 1582 r. kardynał Farnese polecił odbudowę od podstaw w Rzymie zniszczonej 
kaplicy Santa Maria Scala Coeli90. Giacomo della Porta zaprojektował więc kaplicę 
na planie ośmioboku z trzema absydami, które mieszczą ołtarze poświęcone dwóm 
świętym i patronce kościoła. Nad wejściem o formie aediculi umieścił architekt herb 
kardynała, a wnętrze zgodnie z życzeniem fundatora ozdobiły mozaiki na złotym tle, 
nawiązujące do tradycji bizantyjskiej. Obiekt ten, podkreślający „starożytne” źródła 
Kościoła i „usprawiedliwiający” kult obrazów w Kościele katolickim, znalazł wielu 
naśladowców, zwłaszcza wobec ostrej krytyki tego kultu, płynącej ze strony pro-
testanckich duchownych. Zwrot w kierunku tradycji średniowiecznej mógł wynikać 
z nostalgii za czasami, gdy Kościół był potęgą.

Gorącym zwolennikiem odwołań do sztuki bizantyjskiej był papież Grzegorz XIII 
(1572–1585)91, który: (…) głosił wielkie znaczenie tradycji bizantyjskiej, a zarazem 
podjął intensywne kontakty ze wschodnimi kościołami (…)92. Papież nie tylko prze-
znaczył pałac przy via Babuino na Collegio Greco, lecz także ufundował kościół Sant’ 
Atanasio (1579–1581) dla tego kolegium. Prace nad projektem kościoła powierzył 
architektowi papieskiemu Pietro da Cortonie93. Powstała świątynia o zcentralizowa-
nym planie. Absyda i wyokrąglone ramiona krzyża wyraźnie nawiązują do tradycji 
wschodniej i odpowiadają potrzebom obrządku wschodniego. Z kolei dwuwieżowa 
surowa elewacja kościoła przypomina inne dzieło della Porty – kościół SS. Trini-

88 Vignola, O pięciu porządkach w architekturze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1955.
89 Villa di Papa Gulio została wybudowana na przedmieściach Rzymu, w latach 1551–1553 przez G. Barozzi da Vignolę, 

Bartolomeo Ammanatiego i Giorgia Vasariego dla papieża Juliusza III, humanisty i miłośnika sztuki.
90 Kościół pielgrzymkowy Santa Maria Scala Coeli został wzniesiony na legendarnym miejscu męczeństwa św. Pawła.
91 Papież Grzegorz XIII (1572–1585), właśc. Ugo Boncompagni (1502–1585), znajdujący się pod wpływem Karola Borome-

usza zasłynął założeniem Kolegium Rzymskiego, nazwanego później Uniwersytetem Gregoriańskim, przeprowadził reformę 
kalendarza.

92 Krasny P., Gemma orientalne in triregno pontifico. O kilku próbach nawiązania do bizantyjskiej tradycji artystycznej w śro-
dowisku rzymskim około 1600 r., [w:] Artyści włoscy w Polsce XV–XVIII w., praca zbiorowa, red. Pomorska J., DiG, War-
szawa 2004 r., s. 178.

93 Tamże, s. 192.
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ta dei Monti w Rzymie. Mozaika przy pozostałościach dawnego pałacu papieskiego 
– Triclinum-Leonium (po wyburzeniach za czasów Sykstusa V) na Lateranie z her-
bem papieskim Benedykta XIV uzmysławia długotrwałe inspiracje sztuką bizantyjską 
w baroku rzymskim.

Kardynał Alessandro Farnese zainicjował przebudowę opactwa i romańskiej świątyni 
Santa Maria della Grazie w Grottaferrata, położonej zaledwie dwadzieścia kilometrów 
na południe od Rzymu. Projektantem założenia dla zakonu bazylianów był najpraw-
dopodobniej Giacomo della Porta. Do zreformowania zakonu włoskich bazylianów 
przyczynił się papież Grzegorz XIII. By efekt tych działań był jak najlepszy: Do Grot-
taferrata ściągnięto wybitnych greckich duchownych z Krety94.

We wnętrzu kościoła zwraca uwagę Capella dei Fondatori, do której wspaniałe ar-
chitektoniczne freski wykonał Domenichino, będący uczniem Annibale Carracciego. 
Po śmierci Alessandro Farnese fundatorem założenia został jego bratanek Odoardo, 
a około 1665 r. na zlecenie kardynała Francesco Barberiniego Gianlorenzo Bernini 
wykonał marmurowy ikonostas, w centrum którego umieszczono bizantyjską ikonę 
Matki Bożej z dzieciątkiem95.

Kardynał Alessandro Farnese był nie tylko wielbicielem antyku i sztuki bizantyjskiej, 
ale w pełnym tego słowa znaczeniu mecenasem sztuki i architektury. Dowodzą tego 
jego liczne i wyrafinowane fundacje. W uznaniu zasług zyskał przydomek Wielki. Po 
śmierci papieża Piusa V był kandydatem do tronu papieskiego, zrezygnował jednak 
z kandydowania na prośbę króla Hiszpanii Filipa II.

Zgodnie z życzeniem kardynał został pochowany w ufundowanym przez siebie ko-
ściele Il Gesù pod ołtarzem głównym. Jego majątek odziedziczyli książęta Farnese 
z Parmy, znacznie później wspaniała kolekcja rzeźb przeszła na własność króla Karo-
la III (1716–1788), którego matką była Elżbieta Farnese.

Wśród książąt Parmy i Piacenzy dzięki mecenatowi budowlanemu i artystycznemu 
wyróżnił się Ranuccio I Farnese (1569–1622). Dokończył on budowę rezydencji 
książęcej (Palazzo della Pilotta), rozbudował Uniwersytet Parmeński i Palazzo della 
Pilotta tak, że w jego wnętrzu powstał teatr na około 3 tysiące widzów. Teatro Farnese 
(1618–1628)96 był inspirowany Teatro Olimpico Andrei Palladia w Vicenzy.

94 Tamże, s. 186.
95 https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_territoriale_di_Santa_Maria_di_Grottaferrata, dostęp 1.08 2017.
96 Fletcher B., History of Architecture, Elsevier, Oxford 2001, s. 899.
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SOBÓR TRYDENCKI I PRZESŁANKI POWSTANIA NOWEGO 
STYLU

ZAŁOŻENIA KONTRREFORMACJI97

Reformacja i kolejne rozbicie jedności w łonie chrześcijaństwa sprawiły, że zaczęto 
poszukiwać dróg wyjścia z kryzysu. Zaczęły padać hasła zwołania soboru, by zaha-
mować rozłam w Kościele i zmniejszyć jego skutki. Ważnym bodźcem do podjęcia 
zdecydowanych działań było ogłoszenie przez cesarza Karola V decyzji o zwołaniu 
synodu powszechnego. Wobec groźby nowego rozłamu w Kościele papież Paweł III 
zdecydował o zwołaniu Soboru w Trydencie.

Nieco wcześniej, bo w 1542 r., powołano do życia Sanctum Officium, czyli najwyż-
szy trybunał inkwizycyjny Kościoła katolickiego, działający w oparciu o trybunały bi-
skupie i urzędy inkwizytorów. Jego podstawowymi zadaniami było zwalczanie herezji 
oraz stanie na straży czystości nauczania Kościoła. Kolejnym krokiem było wprowa-
dzenie cenzury i indeksu ksiąg zakazanych98. Dokonał tego wkrótce po wyborze na 
papieża Giovanni Pietro Caraffa, który przyjął imię Pawła IV. Uprzednio, gdy sprawo-
wał on urząd Generalnego Inkwizytora, polecił sporządzić i opublikować wykaz dzieł, 
których treści były sprzeczne z nauką Kościoła.

Sobór Trydencki (1545–1563)99 obradował z przerwami przez kilkanaście lat. Brali 
w nim udział najwybitniejsi przedstawiciele Kościoła. Rozpoczął on okres odnowy 
w Kościele, zwany kontrreformacją. Stanowił odpowiedź na potrzebę reform, a jed-
nocześnie na szerzącą się reformację. Potępiono naukę Lutra, indywidualne interpre-
towanie Pisma Świętego oraz tezę o predestynacji – jedno z podstawowych założeń 
kalwinizmu. Sobór ustalił zcentralizowaną, prężną organizację kościelną, najważ-
niejsze założenia doktrynalne, wprowadził zmiany w liturgii oraz znacząco wzmoc-
nił władzę papieską. Zwrócono szczególną uwagę na teologię i życie duchowe. By 
podnieść poziom wykształcenia księży, postanowiono zakładać kolegia i seminaria. 

97 Za początek kontrreformacji jest uznawany sobór Trydencki, natomiast za jej zakończenie – koniec wojny trzydziestoletniej 
(1618–1648).

98 Również w średniowieczu istniały zakazy dotyczące ksiąg uznanych za heretyckie.
99 Sobór Trydencki został zwołany bullą papieża Pawła III Laetare Ierusalem, z dnia 19 listopada 1544 r. Dekrety i postano-

wienia soborowe rozpoczęły okres kontrreformacji w Kościele katolickim.
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Zdecydowanie potępiono nepotyzm i zakazano kumulacji urzędów. Reformowano 
zgromadzenia zakonne i zakładano nowe. Sobór zwrócił szczególną uwagę na gło-
szenie kazań, naukę i wychowanie młodzieży. W tej dziedzinie przodującym okazał 
się nowy, prężny zakon jezuitów. Stopniowo w czytaniach wprowadzano języki na-
rodowe.

W przygotowaniu ostatnich sesji soboru duży udział mieli kardynałowie: Alessandro 
Farnese, Karol Boromeusz i Gabriele Paleotti. Przyjęło się uważać, że Sobór Trydencki 
wytyczył cele, a także wyznaczył ważną rolę edukacyjną i propagandową architek-
turze. Jednak te tezy i obiegowe opinie nie są do końca uprawnione. W kończą-
cych każdą sesję postanowieniach trudno znaleźć odniesienia do architektury, nieco 
więcej uwagi poświęcono malarstwu, a i tu skupiono się przede wszystkim na jego 
tematyce.

Dopiero sesja XXI, zakończona 16 lipca 1562 r., zawiera wskazówki dotyczące ko-
ściołów i ich stanu. Kończący dekret nakazywał biskupom troskę o stan kościołów 
zarówno katedralnych, jak i parafialnych, oraz zalecał działania pozwalające na ze-
branie środków do utrzymania kościoła bądź jego odbudowy, a w przypadku, gdyby 
to było niemożliwe, polecał obciążenie parafian wszelkimi kosztami. Gdyby odbudo-
wa kościoła z powodu zniszczeń była niemożliwa, w rozdziale VII dekretu czytamy: 
(…) biskupi jako delegaci Stolicy Apostolskiej, mogą przekazywać datki na kościoły, 
które popadły w ruinę, z powodu wieku lub innego powodu nie mogą z powodu ubó-
stwa zostać przywrócone Kościołowi, innym osobom z tych samych lub sąsiednich 
miejsc, które uznają za właściwe (…)100.

Należy jednak uznać pośrednie związki przyjętych dekretów z architekturą. Istotny 
wpływ miał dekret o eucharystii, który głosił obecność Boga w hostii. Ten fakt spra-
wił, że głównym obrzędem stała się adoracja Najświętszego Sakramentu i miejsce 
wokół tabernakulum. Dlatego w kościołach barokowych taką wagę przykładano do 
oprawy tabernakulum oraz do kopuły stanowiącej dominantę i kierującą skupione 
światło na ołtarz, na którym dokonuje się ofiara Mszy Świętej101.

100 Wg The Council of Trent, Hanover Historical Text Project 1545–1545,_Concilium_Tridentinum,_Canons_And_Decrees,_
EN.pdf, s. 150.

101 Malinowska-Petelenz B., Europejskie wcielenia sacrum, czyli od „zwierciadła świata” do „poetyckiej wizji inności”. Szkice 
krajobrazowo-urbanistyczne. Część 2, www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif-22-2_pdf/D-01_PiF22-2_Malinowska-Petelenz.
pdf, dostęp 19.07.2017.
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POSTANOWIENIA OSTATNIEJ SESJI SOBORU

Postanowienia Soboru Trydenckiego ujęte w dekretach i rozporządzeniach nie kon-
centrowały się na sprawach artystycznych. Te istotne, lecz nieliczne dekrety znaj-
dziemy w postanowieniach ostatniej XXV sesji soboru, trwającej od 3 do 4 grudnia 
1563 r.102: O wzywaniu, czci oraz relikwiach świętych i o świętych obrazach. Obra-
dom tej sesji przewodniczył papież Pius IV103. W czasie jego pontyfikatu Michał Anioł 
ukończył Porta Pia104 i wykorzystując ruiny Term Dioklecjana, zaprojektował niezwy-
kłą w formie, bazylikę Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (1563)105, poświęconą 
męczennikom chrześcijańskim. W absydzie bazyliki umieszczono grobowiec Piusa 
IV, inspiratora budowy i fundatora bazyliki. 

Dopiero liczne pisma potrydenckie przyniosły szereg bardziej rozbudowanych tre-
ści i wytycznych. Były to zwłaszcza pisma, kardynała i arcybiskupa Mediolanu św. 
Karola Boromeusza oraz kardynała i arcybiskupa Bolonii Gabriele Paleottiego. Obaj 
kardynałowie byli szczególnie aktywni podczas ostatnich sesji soboru.

W okresie baroku położono nacisk na widowiskowość liturgii i jej oprawę. Sztuka 
musiała być więc spektakularna, dynamiczna i teatralna. Stąd płynęła inspiracja do 
utrwalenia ruchu w malarstwie i rzeźbie. Barok zaproponował powiązanie architek-
tury z rzeźbą, malarstwem, a nawet muzyką. Malarstwo iluzjonistyczne, znakomite 
operowanie światłem, pełne ekspresji przedstawienia świętych potęgowały nastrój. 
Misteria religijne zaczęły przypominać znakomicie zaaranżowane spektakle teatralne. 
Pojawiły się traktaty mówiące, co i jak należy malować. Potępiono malarstwo o te-
matyce mitologicznej, czego powodem była nie tylko pogańska tematyka, lecz przede 
wszystkim traktowanie jej jako pretekst do ukazywania postaci nago.

Miano teraz obrazowo przedstawiać prawdy wiary, apelowano nie tylko do rozumu, lecz 
także do uczuć. Do tego, by przekonać odbiorcę dzieła, w sztuce istotne stały się emocje, 
gest i ekspresja. By wymowa dzieł była zgodna z nauczaniem Kościoła, poddano je kon-
troli teologów. W opozycji do protestantyzmu bardzo mocno zaakcentowano kult ma-
ryjny oraz kult świętych i męczenników za wiarę, których stawiano wiernym za wzór.

102 Białostocki J., Teoretycy…, s. 393.
103 Papież Pius IV, Giovanni Angelo Medici (1499–1565), został wybrany papieżem w 1559 r. W młodości studiował filozofię 

i medycynę w Pawii, prawo w Bolonii. Jego siostrzeńcem był św. Karol Boromeusz.
104 Według Vasariego Michał Anioł przedstawił, trzy koncepcyjne projektu bramy, papież Pius IV wybrał rozwiązanie najmniej 

kosztowne. Dynamiczna Porta Pia, zwieńczona herbem papieskim, została ukończona w 1565 r., rok po śmierci Michała 
Anioła. Wg. Vasari G., Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, PWN, Warszawa-Kraków 1988, T.7.

105 Inspiracją do budowy kościoła była wizja zakonnika sycylijskiego Antonio del Duca, W okresie późnego baroku bazylikę 
przebudował Luigi Vanvitelli. Współczesne, brązowe drzwi do bazyliki są dziełem wybitnego polskiego rzeźbiarza Igora 
Mitoraja.
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Papież Pius V, Michele Ghislieri (1504–1572)106, wybrany na konklawe w 1566 r., 
przybrał imię po swoim poprzedniku, ale prezentował odmienną od niego hierarchię 
wartości, bliską poglądom swego doradcy – Karola Boromeusza. Ascetyczny papież 
i wieloletni inkwizytor walczył nie tylko z herezją i demoralizacją, lecz także ze spu-
ścizną antyczną jako dziełem pogan. Równocześnie papież wspierał działalność cha-
rytatywną, budował wiele szkół i szpitali. Dzięki jego działalności kontrreformacja 
w Rzymie zatriumfowała.

Interesującą fundacją papieża Piusa V jest bazylika Najświętszej Maryi Panny od 
Aniołów (1569–1679) wybudowana w pobliżu Asyżu przez Galeazzo Alessiego 
z Perugii. Architekt rozpoczął pracę od odbudowy małego kościółka, zwanego Por-
cjonkulą (cząsteczką), związanego z działalnością św. Franciszka. Obudowująca ten 
niewielki obiekt świątynia pełni rolę dekoracyjnej szkatułki. Elewacja kościoła Matki 
Bożej Anielskiej należy już do dzieł baroku dojrzałego.

Następcą Piusa V został papież Grzegorz XIII. Błyskawiczny wybór był możliwy dzię-
ki rezygnacji głównego pretendenta, kardynała Alessandro Farnese. Grzegorz XIII, 
współpracujący blisko z Karolem Boromeuszem, przeprowadził istotne reformy zgod-
ne z duchem Soboru Trydenckiego. Przede wszystkim założył Kolegium Rzymskie 
i aktywnie wspierał zakładanie szkół przez jezuitów. Nakazał także nuncjuszom pa-
pieskim nadzór nad wprowadzaniem pouczeń i dekretów soborowych w krajach ich 
rezydowania. Nieprzejednany wobec innowierców papież odprawił mszę dziękczyn-
ną na wieść o wydarzeniach Nocy św. Bartłomieja.

ROLA BISKUPA KAROLA BOROMEUSZA W SPRECYZOWANIU 
I ROZPOWSZECHNIENIU ZALECEŃ SOBORU TRYDENCKIEGO

Znaczny udział w pracach soboru, zwłaszcza w jego końcowej fazie, miał siostrzeniec 
papieża Piusa IV, Karol Boromeusz107. Zaraz po wyborze papież uczynił go kardyna-
łem, następnie głównym papieskim sekretarzem i doradcą: Przez ręce Boromeusza 
przechodziła cała prawie dyplomatyczna korespondencja, musiał przeto zajmować 
się wielkiemi kwestjami polityki europejskiej na równi ze sprawami kościelnymi108.

106 Papież Pius V pochodził z ubogiej rodziny. Swą pozycję zdobył dzięki wykształceniu, pracowitości i niezłomnej postawie 
wobec herezji. Był zwolennikiem reform w Kościele i długoletnim inkwizytorem. Jego kandydaturę popierał między innymi 
kardynał Karol Boromeusz. Pius V został uznany świętym Kościoła katolickiego.

107 Karol Boromeusz (1538–1584), święty Kościoła katolickiego urodził się w Aronie koło Mediolanu. Pochodził z arysto-
kratycznego rodu. Jego ojcem był Gilbert Boromeo, a matką Małgorzata Medici, siostra papieża Piusa IV. W dzieciństwie 
Karol Boromeusz został przeznaczony do stanu duchownego. Studiował prawo kanoniczne i cywilne w Pawii. W 1559 r. 
uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego i cywilnego. Wkrótce po wyborze Piusa IV otrzymał kapelusz kardynalski.

108 Pastor L.B., Katoliccy…
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Istotnym wydarzeniem w życiu kardynała Karola Boromeusza była niespodziewana 
śmierć jego brata Federico Borromeo (1535–1562)109. Oczekiwano wówczas, że 
Karol jako ostatni z rodu porzuci karierę duchowną, on jednak przyjął święcenia 
kapłańskie (17 lipca 1563 r.). W postanowieniu poświęcenia życia sprawom wiary 
i Kościoła umocniły go jeszcze ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli110.

Po śmierci Piusa IV wspierał działalność Karola Boromeusza także kolejny papież 
– Pius V. Piotr Krasny wskazuje na fakt powierzenia Karolowi Boromeuszowi przez 
kolejnych papieży, Piusa IV i Piusa V, misji: (…) wprowadzenia reform potrydenckich 
w działalności duszpasterskiej111.

Kardynał i arcybiskup Mediolanu bardzo konsekwentnie wprowadzał w życie posta-
nowienia soborowe w diecezji mediolańskiej. Uchwały Soboru uzupełniły zwoływane 
przez Karola Boromeusza synody112 prowincjonalne i diecezjalne. Pierwszy taki sy-
nod w Mediolanie odbył się w 1565 r. 

Jego postanowienia budziły duże zainteresowanie: Ze wszystkich stron żądali biskupi 
przedruku dekretów pierwszego już z tych prowincjonalnych synodów, w krótkim też 
czasie rozeszły się po całym niemal chrześcijańskim świecie. Sam Boromeusz przyja-
ciołom swym rozsyłał ich egzemplarze, biskup z Alby niezwłocznie zażądał dwudzie-
stu pięciu; a kiedy w 1582 r. Boromeusz wydał zbiór dotychczasowych zarządzeń 
jako „akta kościoła mediolańskiego”, z Ljonu zamówiono zaraz sto egzemplarzy, kar-
dynał zaś z Toledo zamówił dziesięć (…)113. Akta te zawierały szczegółowe wskazów-
ki dotyczące wszelkich powinności niezbędnych zarówno w pracy duszpasterskiej, 
jak i prowadzeniu kościoła, fundacji dobroczynnych czy kościelnych sądów. Poza 
pismami Karola Boromeusza działał jego osobisty przykład. Przywrócił dyscyplinę 
w swojej diecezji i podjął szereg prac remontowych w podległych jego jurysdykcji ko-
ściołach, w tym w Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie.

Duży oddźwięk przyniosła zainicjowana przez Karola Boromeusza odbudowa jednej 
z najstarszych bazylik rzymskich – bazyliki św. Praksedy, kardynał był bowiem pre-
zbiterem tego kościoła w latach 1564–1584. Z jego inicjatywy zachowano cenne 
mozaiki w stylu bizantyjskim, a nad kryptą grobową patronki umieszczono monu-
mentalną konfesję. Kościół ten i następne antyczne świątynie S. Nazzario Martire 
i S. Nico Eremita zostały starannie odrestaurowane i stały się wzorem dla rewita-

109 Fedrico Boromeusz był żonaty z córką księcia Urbino Wirginią della Rovere. Papież Pius IV obdarzył go funkcją generalne-
go kapitana Kościoła, a następnie hetmana. Wg Pastor L.B., Katoliccy…, s. 177.

110 Tamże, s. 180.
111 Krasny P., Forma Pastoris. Działalność św. Karola Boromeusza, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, tom VII 

(Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2), red. Lileyko J., Rolska-Boruch I., Wydawnictwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 8.

112 Do zwoływania synodów biskupich co trzy lata obligowały zapisy Soboru Trydenckiego. Praktyka Karola Boromeusza, 
wykazała, że tak częste synody były trudne do przeprowadzenia.

113 Pastor L.B., Katoliccy…, s. 189, 190.
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lizacji starochrześcijańskich bazylik, akcentując w ten sposób starożytne korzenie 
Kościoła.

Aby rozpropagować idee prowadzonych przez Karola Boromeusza soborów w diece-
zji mediolańskiej w dziedzinie architektury, opracował on dzieło pt. Pouczenia o bu-
dowie i wyposażeniu kościoła (Instructines Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae), 
wydane w 1572 r. Zawierają one zbiór praktycznych rad, nieingerujących jednak 
w architektoniczną formę budowli. Karol Boromeusz pisze m iędzy innymi: Gdy się 
ma budować kościół, należy przede wszystkim wybrać miejsce, które okaże się naj-
dogodniejsze wedle opinii biskupa i wedle zdania wyznaczonego przezeń architekta. 
(…) nieco wzniesiony ponad otoczenie – i dalej – (…) o ile to możliwe daleko od 
wszelkiego zamętu, (…) widok kościoła nie może być zakryty ani przesłonięty tymi 
budynkami, ani nie może być zasłonięte ani przyćmione światło w oknach kościo-
ła114. Znajdują się tu również uwagi kierowane bezpośrednio do architekta: Uzgad-
niając więc fasadę ze strukturą i wielkością kościoła, architekt powinien postępować 
tak, by nie ukazując niczego świeckiego, okazywała się tak wspaniała, jak to tylko 
możliwe i właściwe wobec świętości miejsca115.

Kardynał, zgodnie postanowieniami Soboru Trydenckiego, położył nacisk na krzewie-
nie kultu Maryjnego, wskazując: Należy przede wszystkim zadbać, aby na fasadzie 
każdego kościoła, szczególnie jeśli jest to kościół parafialny, ponad głównym wejściem 
zostały wymalowane lub wyrzeźbione we właściwy sposób ozdoby i pobożne wyobraże-
nia Najświętszej Marii Dziewicy z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Na prawo od Madonny 
winien się znaleźć obraz tego świętego lub świętej, którzy pośród innych są najbardziej 
otoczeni kultem przez mieszkańców tej parafii116. Przestrzegał równocześnie, by o ob-
razach i rzeźbach dekorujących fasadę decydował biskup przy pomocy architekta.

Dla arcybiskupa Mediolanu pracowali wykształceni w Rzymie architekci: Galeazzo 
Alessi117 (1512–1572) związany z Genuą i lombardzki architekt Pellegrino Pellegri-
ni118. Wczesną fundacją arcybiskupa Mediolanu było Collegio Borromeo w Pawii, 
wybudowane przez Pellegriniego w stylu manierystycznym. Kubiczną bryłę kolegium 
z wewnętrznym dziedzińcem arkadowym poprzedza dziedziniec honorowy. Dziełem 
Pellegriniego był także kościół S. Fedele w Mediolanie (1569), wzniesiony przez Ka-
rola Boromeusza dla zakonu jezuitów. Kościół wybudowany zgodnie z wymaganiami 
nowej liturgii reprezentuje cechy stylu Michała Anioła. Na zlecenie gubernatora Me-

114 Białostocki J., Teoretycy…, s. 400–401.
115 Tamże, s. 402.
116 Tamże, s. 402.
117 Galeazzo Alessi (1512–1572), architekt manierystyczny, czynny w Genui i Mediolanie. Do jego głównych dzieł należą: 

bazylika Santa Maria Assunta di Carignano w Genui, pałace przy Strada Nova w Genui i wspólnie z Jacopo Barozzi da 
Vignolą kościół Santa Maria degli Angeli w Pieve w Perugii.

118 Pellegrino Pellegrini, wł. Pellegrino Tibaldi (1527–1596), manierystyczny architekt, rzeźbiarz i malarz. Pracował przy 
budowie pałacu arcybiskupiego i katedry w Mediolanie. Zaprojektował kościół San Sebastiano w Mediolanie.
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diolanu markiza Ayamonte i przy wsparciu Karola Boromeusza Pellegrini zaprojek-
tował kościół San Sebastiano w Mediolanie. Oparty na planie ośmioboku i górujący 
nad otoczeniem budynek został zwieńczony wysoką kopułą. Obiekt reprezentuje ce-
chy architektury manierystycznej, a forma kopuły przywodzi na myśl przebudowę 
kościoła Santa Maria della Grazie rozpoczętą w pod koniec lat 80. XV w. przez Do-
nato Bramantego. Niemal w tym samym czasie Galeazzo Alessi i Pellegrino Pellegrini 
prowadzili na zlecenie Karola Boromeusza przebudowę mediolańskiej katedry.

Aktywność budowlana i fundacje Karola Boromeusza zostały podporządkowane nad-
rzędnej idei, którą opisuje Piotr Krasny: Wszelkie te działania zmierzały do nadania 
Mediolanowi rangi wielkiego ośrodka pielgrzymkowego, „drugiego Rzymu”, a nawet 
„drugiej Jerozolimy, do której upodobniono stolicę Lombardii poprzez budowę kościo-
ła S. Sepolcro119.

Zgodnie z intencją Karola Boromeusza, ale dopiero w latach 1607–1616, wykształ-
cony w Rzymie architekt Francesco Maria Ricchini120 wybudował na miejscu wcze-
śniejszej świątyni pierwszy barokowy kościół w Mediolanie. Kościół San Giuseppe 
na planie podłużnym tworzą dwie centralne przestrzenie. Pierwsza, na planie ośmio-
boku, to nawa główna przekryta kopułą, natomiast druga na rzucie krzyża greckiego 
to prezbiterium. Dwukondygnacyjna parawanowa elewacja kościoła nawiązuje do 
elewacji kościoła Il Gesù projektu architekta della Porty. Pierwszą mszę w nowym 
kościele odprawił w 1616 r. kardynał Federico Borromeo121 – następca i bratanek 
Karola Boromeusza. On też kontynuował rozpoczęte przez kardynała i arcybiskupa 
Mediolanu prace. Wzorem Karola Boromeusza prowadził akcje charytatywne, wzno-
sił kościoły, kolegia, w 1609 r. założył bibliotekę Ambrozianę, pełniącą rolę biblioteki 
publicznej, a w 1618 r. pinakotekę, przekazując swoją cenną kolekcję obrazów, ry-
sunków i rzeźb. Wydał też rozprawę Della pictura Sacra, a przede wszystkim założył 
w Mediolanie akademię – Accademia del Disegno (1620)122. Na zlecenie kardynała 
Federica Borromea architekt Francesco Maria Ricchini (1584–1658) zaprojektował 
interesującą wklęsłą fasadę Collegio Elvetico (obecnie Palazzo del Senato). Bezprece-
densowa działalność biskupa Karola Boromeusza, walka z nadużyciami w Kościele, 
liczne fundacje dobroczynne i jego przykładne życie sprawiły, że już 26 lat po jego 
śmierci, w 1610 r. papież Paweł V kanonizował go. Z okazji tej kanonizacji papież 
wystosował do biskupów list, w którym zwracał uwagę na heroiczne aspekty działal-

119 Krasny P., Forma…, s. 14.
120 Francesco Maria Ricchini (1584–1658) urodził się i tworzył w Mediolanie, jego mecenasem był kardynał Federico Bor-

romeo, który sfinansował jego naukę w Rzymie. Dziełem architekta był między innymi: dziedziniec Ospedale Maggiore, 
dziedziniec Palazzo Brera, elewacja Collegio Borromeo w Pawii. Dużo późniejszym dziełem Francesca Marii Ricchini jest 
kościół Santa Maria alla Porta, którego portal wejściowy wykonał Francesco Borromini.

121 Federico Borromeo (1564–1631) studiował w Bolonii, następnie w Collegio Borromeo w Pawii. W 1587 r. został kardy-
nałem, a 1595 r. arcybiskupem Mediolanu.

122 Krasny P., Forma…, s. 20.
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ności kardynała, w tym podejmowane przez niego z własnych funduszy liczne funda-
cje sakralne, niestrudzoną działalność organizacyjną, duszpasterską i charytatywną.

PISMA KARDYNAŁA GABRIELE PALEOTTIEGO

Obok działalności Karola Boromeusza istotne dla rozwoju architektury, malarstwa 
i rzeźby okresu baroku są pisma kardynała Gabriele Paleottiego. Kardynał i arcy-
biskup Bolonii Gabriele Paleotti123 przejawiał dużą aktywność w ostatnich sesjach 
Soboru Trydenckiego. Duże znaczenie dla architektury i sztuki baroku miała jego 
rozprawa naukowa De sacris et profanis imaginibus z 1582 r., w której wskazywał 
na rolę i precyzował treści właściwe dla sztuki, nie tylko sakralnej, lecz także świec-
kiej. Opierając się na pismach klasycznych i biblijnych, Paleotti wskazał tematykę 
i formę dzieł manierystycznych jako niewłaściwą. Od artystów katolickich wymagał 
norm moralności i jasnego, prostego przekazu. By dobitniej uzmysłowić czytelnikom 
cele stawiane malarstwu, posłużył się słowami świętych Kościoła, w tym św. Grze-
gorza: Tym czym służy pismo umiejącym czytać, tym prostaczkom malarstwo, w nim 
bowiem nieuczeni widzą, jak postępować powinny, w nim czytają ci, którzy liter nie 
znają124. Jest to istotny zwrot między manieryzmem a barokiem. Kardynał ukazywał 
w ten sposób nowe cele i nowego odbiorcę.

Tak Gabriele Paleotti pisał o symbolach: (…) powinny być powszechnie uznawane, 
w jakikolwiek byłyby wyrażane sposób, byleby z zachowaniem decoro i odpowied-
niości części, i byleby poza pięknem i przyjemnością posiadały także jakieś sedno 
[część istotną], to znaczy aby pomagały [osiągnąć] uczciwe życie. Nie powinny być 
niejasne i trudne by potrzebowały zawsze subtelnych interpretatorów (…)125. Prosty 
i zgodny z nauką Kościoła przekaz i inspiracja naturą stanowiły wytyczne, które po-
winni stosować artyści. Równocześnie kardynał przyznał artystom wysoką pozycję 
społeczną. Potwierdza to przytoczony przez Jana Białostockiego fakt, że praca Paleot-
tiego była konsultowana z Prospero Fontaną, Domenico Tibaldim i Pirro Ligorio jako 
rzeczoznawcami. Ważnym dokumentem obrazującym działania i poglądy Gabriele 
Paleottiego było Diarium, wydane w trzecim tomie Concilium Tridentinum. Działal-
ność kardynała została doceniona, dlatego wysunięto jego kandydaturę podczas kon-
klawe w 1590 r.

123 Gabriele Paleotti (1522–1597) uzyskał doktorat z prawa cywilnego i kanonicznego na uniwersytecie w Bolonii. Pełnił 
wysokie funkcje w Kurii Rzymskiej. Odgrywał istotną rolę podczas obrad Soboru Trydenckiego. W 1565 r. został kardyna-
łem, a w 1582 r. arcybiskupem Bolonii. W swoich diecezjach przeprowadzał reformy zgodne z wytycznymi Soboru. Był 
autorem De sacris et profanis imaginibus. Wynikającego z zainteresowania sztuką i troską o „prawomyślność” malarskich 
i rzeźbiarskich przedstawień dzieło miało mieć pięć tomów, lecz nie zostało ukończone.

124 Białostocki J., Teoretycy…, s. 413–414.
125 Tamże, s. 420.



39

Zgodna ze wskazówkami kardynała, a zarazem głównego mecenasa, była twórczość 
działającego w Bolonii malarza Ludovica Carracci, pochodzącego ze znanego rodu 
malarzy. Ludovico wraz z bratem Agostino i kuzynem Annibalem Carraccim założyli 
w 1585 r. słynną w Europie Akademię Carraccich, zwaną też Akademią Bolońską. 
Preferowane przez mistrzów studia z natury stanowiły sprzeciw wobec odległej od 
klasycznej sztuce manierystycznej i zwrot ku renesansowym regułom malarstwa.

Nowe tendencje artystyczne były czytelne także w innych dziełach tamtego okresu. 
Przykładem jest traktat o malarstwie znanego teoretyka sztuki Giovanniego Battisty 
Agucchiego126. Pisał on: (…), że malowane rzeczy naśladowane z natury podobają 
się ludziom prostym, ponieważ przyzwyczajeni są do oglądania takich właśnie rzeczy, 
a naśladowanie tego co w pełni znają, daje im przyjemność. Ale człowiek świadomy 
rzeczy, sięgający myślą Idei piękna, której urzeczywistnienia chęć natury ujawnia, 
zachwyca się tym pięknem i kontempluje je jak rzecz boską127. Zawarty w jego trak-
tacie ideał piękna, oparty na ideałach neoplatońskich, powtórzył i rozwinął Giovanni 
Pietro Bellorii (1613–1696), wybitny biograf artystów. Jego dziełem są Żywoty ma-
larzy, rzeźbiarzy i architektów nowożytnych (1667).

Bellorii zdecydowanie potępił sztukę manieryzmu: Tak, gdy przeminął ten wiek szczę-
śliwy, zanikła wkrótce wszelka forma i artyści porzucając studium natury zarazili 
sztukę manierą lub – jak może lepiej powiedzieć – fantastyczną ideą opierającą się 
na praktyce, a nie naśladowaniu [natury]128. Zbliżony pogląd dotyczący architektury 
wyraził Teofilo Gallcini w Traktacie o błędach architektów (1625). Zwracając uwagę 
na szkodliwość „fantazyjnej praktyki”, uzasadniał: (…) niewłaściwy użytek niektórych 
ornamentów w architekturze odbiera dziełom ich dobrą jakość, jest przyczyną niedo-
skonałości budynków, a architektom ujmuje dobrej opinii129.

Tak sformułowane wskazania i wytyczne, ale także głoszone w kościołach kazania, 
wywoływały żywe reakcje. Musiało się to odbić na twórczości wrażliwych artystów 
i w zasadniczy sposób przyczyniło się do zwrotu w sztuce. Głęboką metamorfozę i „na-
wrócenie” przeżył Bartolomeo Ammanati. Wyrazem zmiany jego postawy życiowej i ar-
tystycznej był List do członków Akademii Rysunku (1582)130. Znany i ceniony archi-
tekt złożył samokrytykę i potępił swoje poprzednie działania i prace. List ten obrazowo 
ukazuje dogłębne zmiany w systemach wartości, jakie zaszły w okresie posoborowym. 
Zgodnie z wytycznymi soboru nie tylko potępiono przedstawianie postaci nago, lecz 

126 Giovanni Battista Agucchi (1570–1632) pochodził z rodziny szlacheckiej z Bolonii, był teoretykiem i mecenasem sztuki, 
tytularnym biskupem i nuncjuszem papieskim w Wenecji. Napisał traktat Trattato della pittura z około 1615 r. Jako me-
cenas szczególną protekcją otoczył artystów z rodziny Carraccich z Bolonii.

127 Giovanni Battista Agucchi, Traktat o malarstwie. Wg Białostocki J., Teoretycy…, s. 77.
128 Białostocki J., Teoretycy…, s. 277.
129 Tamże, s. 146.
130 Tamże.
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przede wszystkim zaczęto stosować zasadę jednorodności stylistycznej i godności prze-
kazu religijnego – decorum i zasadę wspaniałości i dostojeństwa – dignitas.

Do prawdziwej rewolucji w malarstwie doprowadził Caravaggio. Szczególny rozgłos 
przyniosły artyście dwa dzieła wykonane dla kaplicy Contarellich w kościele św. 
Ludwika króla Francji: Powołanie św. Mateusza i Męczeństwo św. Mateusza. Sto-
sowane przez artystę: realizm, pogłębiona analiza psychologiczna postaci, głęboka 
duchowość obrazów sakralnych oraz ostry światłocień wpłynęły znacząco na zmianę 
estetyki sztuki baroku, w tym architektury. Barok apelował do uczuć, a konsekwen-
cją emocjonalnego podejścia do sztuki były dynamiczne, pełne ekspresji formy.

RZYM STOLICĄ KATOLICKIEGO ŚWIATA

Sobór Trydencki spełnił pokładane w nim nadzieje. Okres kontrreformacji przywró-
cił jedność świata chrześcijańskiego i utwierdził pozycję papieży. Pod koniec XVI w. 
Rzym stał się znowu, po wydarzeniach sacco di Roma, rzeczywistą stolicą chrześci-
jańskiej Europy. Oprócz papieża i wysokich urzędników papieskich w mieście przeby-
wało liczne grono kardynałów, biskupów, ambasadorów i dyplomatów wielu państw 
europejskich. Z tej przyczyny właśnie w Rzymie prowadzono ożywioną działalność 
polityczną i dyplomatyczną, decydowano o sojuszach i zawieranych małżeństwach.

Kolejni papieże, budując własny prestiż, podejmowali jednocześnie wysiłki, by przy-
wrócić świetność Rzymowi. Wiele dla przeobrażenia miasta uczynił Sykstus V z jego 
urbanistyczną wizją i determinacją uczynienia z Rzymu godnej stolicy katolickiego 
świata. Wizję tę twórczo realizował architekt papieski Domenico Fontana. Nowe, 
osiowo prowadzone drogi, efektowne przymknięcia osi widokowych, przestronne pla-
ce i ujęcia wody, z czasem przekształcane w okazałe fontanny, nie tylko pozwalały 
na zasiedlenie opuszczonych przez wieki wzgórz, lecz także dodawały urody miastu.

Dopiero okres baroku, po wiekach zaniedbań i fragmentarycznych działań131, przy-
niósł znakomity i kompleksowy rozwój urbanistyczny Rzymu. Rozbudowywany i stale 
upiększany Rzym stanowił przez niemal cały XVII w. ważne centrum polityczne kato-
lickiego świata: Trwająca od połowy XV w. przebudowa: (…) świadomie eksponowała 
pomniki starożytnej świetności. Splendoru nadały miastu okazałe pałace-rezydencje 
kardynałów. Miasto miało imponującą architekturę i rzeźbę dostępne oczom przy-
byszów z całego świata, gigantyczna była skala mecenatu papieży i kardynałów132.

131 Wyjątek stanowiły podjęte prace z inicjatywy papieża Mikołaja V (1447–1455). Papież kazał porządkować i brukować 
ulice, zatroszczył się o zaopatrzenie miasta w wodę i wzmocnił fortyfikacje. Podjął również szereg inicjatyw budowlanych, 
takich jak przebudowa Bazyliki św. Piotra, budowa Pałacu na Lateranie i Biblioteki Watykańskiej.

132 Manikowska H., Włochy wczesnonowożytne, Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 25.
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Ambitne przedsięwzięcia architektoniczne i urbanistyczne budowały status Rzymu 
jako stolicy politycznej i artystycznej Europy. W barokowym Rzymie powstawało 
szczególnie dużo obiektów sakralnych, budowano także: kolegia, biblioteki, pałace 
i wille papieży, nepotów, kardynałów, zagranicznych dyplomatów i rzymskiej arysto-
kracji, wytyczając kierunki w architekturze i sztuce. „Atrakcje” dla papieskiego dwo-
ru, mieszkańców miasta, pielgrzymów i gości zapewniały rozbudowane ceremonie, 
uroczyste procesje, turnieje, pogrzeby wybitnych osobistości czy specjalnie aranżo-
wane wjazdy do Rzymu zagranicznych poselstw.

WIELKA PRZEBUDOWA RZYMU PAPIEŻA SYKSTUSA V I DZIAŁALNOŚĆ 
DOMENICA FONTANY

Ważnym elementem budowy potęgi Rzymu były podejmowane przez papieży działa-
nia urbanistyczne. Z okazji jubileuszu roku 1525133 panujący wówczas papież Leon 
X134 polecił, by Rafael Santi i Antonio da Sangallo uporządkowali północny wjazd do 
Rzymu. Wjazd ten stanowiła starożytna via Flaminia i Porta Flaminia, przemiano-
wana na Porta del Popolo. Tak więc początki ulicy głównej – via Corso sięgały sta-
rożytności, nowego wytyczenia wymagała via Ripetta. Działania te ukończono jesz-
cze w 1518 r. Wtedy najprawdopodobniej narodził się pomysł dodania do dwóch 
istniejących ulic kolejnej. Trójosiowy, regularny układ uzyskano, przekształcając via 
dell’Orto di Napoli w ulicę, na cześć papieża Klemensa VII, nazwaną via Clementina 
(ob. via Babuino).

Rokiem jubileuszowym był rok 1560 jako dziękczynny za osiągnięcia Soboru Try-
denckiego. Sześć lat później ogłoszono rok jubileuszowy w intencji obrony przed za-
grożeniem tureckim. Rokiem jubileuszowym był także rok 1575. Wszystkie te oko-
liczności sprzyjały porządkowaniu i upiększaniu miasta.

Okazją do następnego jubileuszu było rozpoczęcie pontyfikatu przez Sykstusa V 
(1585–1590)135. Kontrkandydatem dla wikariusza generalnego zakonu francisz-
kanów, Felice Perettiego, na konklawe był kardynał Alessandro Farnese. Planowa-

133 Po raz pierwszy ogłoszono Rok Święty w 1300 r. W 1470 r. papież Paweł II, który cenił przepych, zdecydował, by ob-
chodzić Rok Święty co 25 lat. Jubileusz wiązał się z upamiętnieniem przyjścia na świat Jezusa Chrystusa i ze szczególną 
możliwością uzyskania odpustu, dlatego przyciągał rzesze pielgrzymów.

134 Wróbel T., Zarys historii budowy miast, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, 
s. 228.

135 Sykstus V, Felice Peretti di Montali (1521–1590), pochodził z ubogiej rodziny. Wstąpił do zakonu franciszkanów. 
W 1548 r. otrzymał doktorat z teologii, pracował w Kurii Rzymskiej i był członkiem komisji inkwizycyjnej. W 1570 r. 
został mianowany kardynałem. Jako kardynał Montalto kupił teren przy Bazylice Matki Bożej Większej i zlecił Dominikowi 
Fontanie wybudowanie letniej rezydencji – Villi Montalto i otoczenie jej rozległym ogrodem. Wodę do rezydencji dostarczył 
akwedukt Aqua Felice. Współpraca z Fontaną trwała lata. Papież podejmował ambitne projekty urbanistyczne, wyróżnił 
się jako reformator i mecenas sztuki.
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ne uroczystości połączone z odpustem i oczekiwane przybycie rzeszy pielgrzymów 
stało się bodźcem do rozpoczęcia szeroko zakrojonych prac udostępniających przy-
byszom i mieszkańcom Rzymu główne bazyliki starochrześcijańskie, zlokalizowane 
w opuszczonych dzielnicach miasta. Od czasów wczesno chrześcijańskich na rzym-
skich wzgórzach wznosiły się bowiem najważniejsze bazyliki papieskie: Bazylika św. 
Piotra, Bazylika Świętego Jana Chrzciciela na Lateranie136, św. Pawła za Murami, 
Bazylika Matki Bożej Większej oraz Bazylika św. Krzyża Jerozolimskiego, a także 
św. Wawrzyńca za Murami i św. Sebastiana za Murami. Inspiracją do nawiedzania 
w ciągu dwóch dni siedmiu głównych bazylik Rzymu była idea, którą zaproponował 
i rozpropagował Filip Neri. Pielgrzymka rozpoczynała się w miejscu zamieszkania 
Filipa Neriego przy kościele Santa Maria in Vallicella. Przyszły święty wyruszał z piel-
grzymami do Bazyliki św. Piotra, rozważając drogę Pana Jezusa z Wieczernika do 
Ogrodu Oliwnego. Kolejnymi etapami były Bazylika św. Pawła za Murami, bazylika 
św. Sebastiana, następne to bazyliki: św. Jana na Lateranie, św. Krzyża, św. Waw-
rzyńca, rozważania i stacje Męki Pańskiej kończyły się w Bazylice Matki Bożej Więk-
szej. Rzym utożsamiał w tej wędrówce pokutnej Jerozolimę.

Z polecenia Sykstusa V Domenico Fontana137 rozpoczął w 1585 r. kompleksowo za-
krojone prace urbanistyczne w mieście. Celem było ułatwienie pątnikom dostępu 
do siedmiu głównych bazylik, a następnie zabudowanie opustoszałych rzymskich 
wzgórz. By uzyskać dochody na prowadzenie tak kosztownych prac urbanistycznych 
i budowlanych, papież zreorganizował administrację i zaordynował sprzedaż urzę-
dów na dużą skalę.

Sykstus V zainicjował systemową rozbudowę Rzymu, nie zapominając jednak o glo-
ryfikacji własnej osoby. By umożliwić zasiedlenie nowych dzielnic, wybudował dwu-
dziestopięciokilometrowy akwedukt – Aqua Felice (1586), dostarczający wodę na 
rzymskie wzgórza, w tym do papieskiej rezydencji – Villi Montalto, nakazał także 
budowę szeregu placów i dróg (w tym Strada Felice). Jednym z dwudziestu siedmiu 
ujęć akweduktu Aqua Felice była fontanna Mojżesza wykonana z białego marmuru, 
oparta na schemacie łuku triumfalnego z centralnie umieszczonym posągiem Mojże-
sza138. Skala fontanny, staranne przebudowanie jej całego otoczenia i monstrualna 
inskrypcja dobitnie uświadamiają, jak ważne dla papieża były cele propagandowe 
obok istotnych celów utylitarnych.

136 Pełna nazwa Bazyliki, która jest katedrą biskupa Rzymu, brzmi: Papieska Arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata (łac. Sacrosancta 
Lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis mater et caput).

137 Domenico Fontana (1543–1607) był tesyńskim architektem. Studiował w Rzymie. Dla kardynała Montalto, późniejszego 
papieża Sykstusa V, wybudował kaplicę w Bazylice Matki Bożej Większej i Palazzo Montalto. Od 1563 r. kierował budową 
Bazyliki św. Piotra. Był między innymi autorem kościoła Santa Trinita dei Monti i Biblioteki Watykańskiej.

138 Giedion S., Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1968, s. 129.
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Dla podkreślenia rangi siedmiu głównych rzymskich bazylik papież kazał ustawić 
przed każdą z nich egipskie obeliski. Spektakularnym wydarzeniem było sprawne 
ustawienie przez Domenica Fontanę obelisku z Cyrku Nerona przed Bazyliką św. 
Piotra. Dumny z wypełnienia tego trudnego technicznie zadania Fontana dokładnie 
opisał to wydarzenie w Della transportatione dell’obelisco Vaticano e delle fabriche 
di Sisto V. By zamanifestować triumf chrześcijaństwa nad pogańskim Rzymem, pa-
pież rozkazał na obelisku umieścić krzyż.

Niestety nie wszystkie działania papieża Sykstusa V zasługiwały na pochwałę. Jego 
pasji budowania towarzyszyła niechęć do zabytków „pogańskiego” Rzymu. Rozkazał 
więc wyburzyć: Septisonium wzniesione przez cesarza Septimusa Severa w II w. 
n.e. i fragmenty Term Dioklecjana, które utrudniały dostęp do wybudowanej wcze-
śniej przez Michała Anioła bazyliki Matki Bożej Anielskiej139. Papież przydał symbole 
chrześcijańskie140 posągowi Minerwy oraz kolumnom Trajana i Antonina. Prawdopo-
dobnie postawa ta wynikała stąd, że papież pochodził z ubogiej rodziny i już w wie-
ku trzynastu lat wstąpił do zakonu franciszkanów. Dzięki wybitnym zdolnościom i in-
teligencji Felice Peretti uzyskał doktorat z teologii, nie posiadał jednak wykształcenia 
stricte humanistycznego141 i nie wykazywał estymy dla dzieł starożytnych. Papież 
wskazał następcom drogę do budowania potęgi swoich rodów. Jednego ze swoich 
stryjecznych wnuków uczynił kardynałem: Drugiego ożenił z przedstawicielką rodu 
Sommaglia i nadał mu tytuł markiza Mentany; potem wszedł on jeszcze w posiada-
nie księstwa Venafro oraz hrabstwa Celano w Państwie Neapolitańskim142.

Wróćmy jednak do urbanistycznej rozbudowy Rzymu. Domenico Fontana wytyczał 
ulice po liniach prostych, nie licząc się z ukształtowaniem terenu: Największe wraże-
nie na ówczesnych mieszkańcach Rzymu robiła „pięciostrumieniowa” Strada Felice, 
pierwsza kilkupasmowa arteria komunikacyjna w mieście, zbudowana w ciągu jed-
nego roku, która była dowodem na to, że wizja Sykstusa V wyprzedzała czasy, w któ-
rych żył143. Ulica upamiętniająca imię papieża prowadziła z kościoła Świętej Trój-
cy (Santa Trinita dei Monti) do starochrześcijańskiej Bazyliki Matki Bożej Większej. 
Przewidujący papież nakazał pozostawienie w mieście niezabudowanych przestrzeni 
jako rezerwy pod przyszłe place. Zadbał również o główny wjazd do Rzymu przy mu-
rach aureliańskich i Porta del Popolo (starożytnej Porta Flaminia). Do centralnej ulicy 
założenia – via Corso, prowadzącej w stronę wzgórza kapitolińskiego i via Ripetta 

139 Bazylikę Matki Bożej Anielskiej (od 1563 r.) wybudowano według projektu Michała Anioła na ruinach centralnej części 
Term Dioklecjana.

140 von Ranke L., Dzieje papiestwa w XVI–XIX w., t. 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 389.
141 Podobny stosunek do zabytków antycznych prezentował papież Pius V (1566–1572).
142 von Ranke L., Dzieje papiestwa…, t. 2, s. 265, 266.
143 Kuśnierz-Krupa D., Remarks on directions of the spatial development of Baroque Rome. Uwagi do kierunków rozwoju 

przestrzennego barokowego Rzymu, https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i4/i5/i5/i9/r44559/KusnierzKrupaD_Re-
marksDirections.pdf, dostęp 16.04.2016, s. 120.
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podążającej w kierunku placu Navona, Domenico Fontana, na nowo wytyczał via 
Babuinę prowadzącą do placu Hiszpańskiego, tworząc symetryczne założenie trójo-
siowe. Żeby zaakcentować znaczenie kościoła S. Maria del Popolo, architekt umieścił 
w centrum placu del Popolo egipski obelisk.

Zgodnie z zamiarem papieża Sykstusa V przez Domenica Fontanę144 została również 
wytyczona i zrealizowana via Sistina. Wobec znacznej różnicy wysokości przy placu 
Hiszpańskim połączyła ona plac przed kościołem San Trinita dei Monti z Placem Bar-
berini, dalej z Bazyliką Matki Bożej Większej i w końcu Bazyliką Świętego Krzyża Jero-
zolimskiego. Trójosiowy układ ulic wraz dopełniającą założenie via Sistiną znakomicie 
rozwiązał problem dostępu pielgrzymów do starochrześcijańskich bazylik i ułatwił im 
nawiedzenie w ciągu jednego, maksymalnie dwóch dni siedmiu rzymskich bazylik. 
Dodatkowo do dzisiaj stanowi on ważne założenie komunikacyjne i widokowe. Do-
menico Fontana na zlecenie papieża Sykstusa V wzniósł nowy gmach Biblioteki Waty-
kańskiej145 i monumentalny Pałac Kwirynalski, który początkowo pełnił funkcję letniej 
rezydencji papieża Grzegorza XIII146, a obecnie jest siedzibą prezydenta Włoch.

Działania papieża Sykstusa V i jego architekta Domenica Fontany umożliwiły za-
budowę nowych dzielnic i poprawiły bezpieczeństwo w mieście. Dumny ze swych 
osiągnięć papież Sykstus V zamówił u Giovanniego Pinadello sztych przedstawiający 
własny portret w otoczeniu swoich licznych fundacji, a w Bibliotece Watykańskiej 
freski prezentujące fundacje budowlane i papieski plan przebudowy Rzymu (1589). 
Jednak radykalizm działań papieża i znaczne podniesienie podatków wrogo nastawi-
ły do niego senat i mieszkańców Rzymu, którzy po śmierci papieża próbowali znisz-
czyć jego pomnik ustawiony na Kapitolu147.

Nowatorskie i konsekwentnie realizowane projekty Domenica Fontany, dalekie osie 
widokowe oraz ich efektowne zamknięcia sprawiły, że właśnie jego uważamy za ojca 
nowożytnej urbanistyki. W uznaniu zasług papież Sykstus V odznaczył Domenica 
Fontanę Orderem Złotej Ostrogi.

W czasie swojego krótkiego, pięcioletniego pontyfikatu Sykstus V zreformował Kurię 
Rzymską, umacniając władzę papieską, utworzył Kongregację Świętych Obrzędów 
i Ceremonii, unifikując obrzędy w krajach katolickich oraz wspierał Ligę Katolicką, 
w tym władców Polski. Kontynuował budowę kopuły Bazyliki św. Piotra: Ciągle jeszcze 

144 Trasa ta, zwana również szlakiem Filipa Neriego, prowadzi kolejno do Bazyliki Matki Bożej Większej, Bazyliki św. Waw-
rzyńca za Murami, Bazyliki św. Krzyża w Jerozolimie, Bazyliki św. Jana Chrzciciela na Lateranie, bazyliki św. Sebastiana 
za Murami, Bazyliki św. Pawła za Murami do Bazyliki św. Piotra.

145 Jako miejsce dla nowej biblioteki papież Sykstus V wybrał Cortile del Belvedere.
146 Papież Grzegorz XIII (1572–1585) kontynuował reformę Kościoła w duchu Soboru Trydenckiego, wprowadził kalendarz 

gregoriański, wspierał zakładających szkoły jezuitów, założył Kolegium Rzymskie, znane obecnie jako Uniwersytet Grego-
riański. Papież rozpoczął budowę Pałacu Kwirynalskiego i wybudował Kaplicę Gregoriańską w Bazylice św. Piotra.

147 Ostrowski W., Kompozycje…, s. 15.
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Bazylice św. Piotra brak było kopuły, architekci zaś domagali się 10 lat na jej ukończe-
nie. Sykstus chciał na to przeznaczyć fundusze, życzył sobie jednak, aby mógł jeszcze 
na własne oczy napawać się tym dziełem. Zatrudniono 600 robotników; nie przerywa-
no prac nawet i nocą; i oto po 22 miesiącach zostały ukończone148. Sykstus V nakazał 
również Dominikowi Fontanie wybudowanie Pałacu Laterańskiego przy Bazylice św. 
Jana na Lateranie. Ruiny poprzedniego, znacznie większego pałacu papieskiego zo-
stały usunięte. Papież przeprowadzał swoje zamierzenia budowlane, nie zważając na 
przeszkody i usuwając antyczne budowle jako pogańskie. Ponieważ Sykstus V twardą 
ręką rozprawiał się z przestępcami, zyskał przydomek „żelaznego papieża”149.

Andrzej Baranowski upatruje jednej z przyczyn tak intensywnej działalności funda-
torskiej papieża Sykstusa V w rywalizacji między papieżem, a opisywany wyżej kar-
dynałem Alessandro Farnese. Rywalizacja przebiegała na wielu polach i odnosiła się 
również do budowy mauzoleum papieża w Bazylice Matki Bożej Większej i budowy 
kościoła Il Gesù, który stanowił kościół macierzysty jezuitów, a zarazem mauzoleum 
kardynała Farnese150.

FUNDACJE PAPIEŻA KLEMENSA VIII, TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTA GIACOMA 
DELLA PORTY

Papież Klemens VIII (1592–1605)151 kontynuował dzieło przebudowy Rzymu Sykstu-
sa V, w tym barokową przebudowę Bazyliki św. Jana na Lateranie152. Klemens VIII był 
przedstawicielem rodu Aldobrandinich oraz gorącym zwolennikiem Soboru Trydenckie-
go i przyjętych na nim reform. Jeszcze jako kardynał przeciwstawiał się nepotyzmowi, 
a na początku swojego pontyfikatu starał się być wiernym tym przekonaniom. Jednak 
wkrótce, podobnie jak jego poprzednicy, zaczął budować potęgę swoją i swojego rodu 
poprzez nominacje dla członków rodziny, licząc na ich wsparcie dla własnych działań. 
Ten specyficzny system rządów popierały rywalizujące ze sobą stronnictwa oraz dwory 
francuski i hiszpański, pozwalało to bowiem wpływać na poszczególnych przedstawi-
cieli rodziny papieskiej, a poprzez nich na politykę Państwa Kościelnego.

148 von Ranke L., Dzieje papiestwa…, t. 1, s. 393.
149 Kelly J.N.D., Encyklopedia…, s. 379.
150 Baranowski A., Papieże, nepoci w purpurze i ich mauzolea w potrydenckim Rzymie, [w:] Studia nad sztuką renesansu 

i baroku, tom VII (Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2), red. Lileyko J., Rolska-Boruch I., Wydawnictwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 43.

151 Klemens VIII – Ippolito Aldobrandini (1536–1605) został wybrany papieżem w 1592 r. Wcześniej pełnił między innymi 
funkcję nuncjusza apostolskiego w Rzeczpospolitej. Papież wspierał reformy w Kościele katolickim Jego profrancuska 
polityka pozwoliła na przełamanie wpływów Hiszpanii w Kolegium Kardynalskim i Kurii Rzymskiej.

152 Prace prowadził wówczas Giacomo della Porta. Pracami w okresie dojrzałego baroku kierował Francesco Borromini, a póź-
nobarokowe elewacje zaprojektował w latach 1734–1736 Alessandro Galilei.
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Sam papież prowadził skromny styl życia, pozostając pod wpływem św. Karola Boro-
meusza i Filipa Neriego oraz prowadząc ożywioną działalność charytatywną. Przygo-
towując Rzym do Jubileuszu 1600 r., przyspieszył prace przy Bazylice św. Jana na 
Lateranie i Bazylice św. Piotra.

Giacomo della Porta (1540–1604) był rzeźbiarzem, architektem i budowniczym, 
uczniem Giacoma Barozzi da Vignoli i Michała Anioła. Kierował przebudową Bazyliki 
św. Jana na Lateranie, realizował przebudowę Placu na Kapitolu i wspólnie z Do-
menico Fontaną ukończył budowę kopuły Bazyliki św. Piotra, zgodnie z projektem 
Michała Anioła i zachowanym drewnianym modelem. Do takiej postawy dodatkowo 
obligowali budowniczych kolejni papieże.

Po śmierci Vignoli della Porta przejął kierownictwo nad budową kościoła jezuitów 
w Rzymie. On też przedstawił nowy projekt elewacji kościoła Il Gesù, który został 
przez fundatora zaakceptowany. Giacomo della Porta jest także autorem dwóch fon-
tann na placu Navona. Do fontanny, nazwanej del Moro, rzeźbę Maura wykonał 
Gianlorenzo Bernini. Fontannę Neptuna ukończono dopiero w 1887 r., dodając rzeź-
bę boga mórz walczącego z potworem. Za pontyfikatu Klemensa VIII zbudowano 
zarówno główny ołtarz w Bazylice św. Jana na Lateranie, jak i ołtarz papieski w Ba-
zylice św. Piotra oraz dokończono budowę apartamentów papieskich. Ilość podej-
mowanych działań i konsekwencja ich realizacji świadczy o żywym zainteresowaniu 
papieża architekturą i sztuką.

Cały szereg jezuickich kościołów otrzymał elewacje inspirowane projektem della 
Porty, obok kościołów: Santa Susanna (Carlo Maderna), Santa Maria della Vittoria 
(Giovanni Battista Soria), San Andrea della Valle (Carlo Maderna i Carlo Rainaldi), 
San Marcello al. Corso (Carlo Fontana), także kościół San Ignazio (1626–1650) 
w Rzymie. Realizację tego kościoła wspierali członkowie rodu Ludovisich z Bolonii, 
gdy papieżem został przedstawiciel rodziny – Grzegorz XV (1621–1623)153. 

Do wzniesienia tego uniwersyteckiego kościoła jezuickiego nie powołano uznanego 
architekta, lecz jezuickiego zakonnika i profesora Collegio Romano, Orazzio Grasiego. 
Do wykonania projektu elewacji został zaproszony rzeźbiarz Alessandro Algardi, który 
zasłynął nagrobkiem papieża Leona XI (1640). Kościół wyróżniają znakomite freski 
malarza, jezuity Andrea Pozzo (1642–1709)154 – Apoteoza św. Ignacego i „fałszy-
wa”, z braku funduszy namalowana na płótnie, kopuła na skrzyżowaniu nawy głów-

153 Baranowski A., Papieże…, s. 37–58, s. 45–46.
154 Andrea Pozzo (1642–1709), wybitny malarz, architekt i teoretyk sztuki, był jezuitą. Kształcił się w Mediolanie, następnie 

pracował w Rzymie, Genui, Wenecji, a także w Turynie i Wiedniu. Wezwany przez przełożonego zakonu do Rzymu nama-
lował Triumf misji jezuickich w kościele San Ignazio, a w kościele Il Gesù wykonał ołtarz św. Ignacego Loyoli. W 1698 r. 
opublikował bogato ilustrowany traktat Perspektywa malarzy i architektów, szeroko rozpropagowany w Europie. Pozzo 
pracował dla zakonu jezuitów, a także dla Livio Odescalchi, bratanka papieża Innocentego XI. Sławny malarz i architekt 
został zaproszony do Wiednia przez cesarza Leopolda I.
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nej z transeptem. W twórczości Andrei Pozzo barokowe malarstwo iluzjonistyczne 
osiągnęło szczyty swojego rozwoju, łącząc się znakomicie z architekturą.

DZIAŁALNOŚĆ PAPIEŻA PAWŁA V, TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTA CARLA 
MADERNY

Ambitne plany papieża Sykstusa V kontynuował Paweł V z rodu Borghese155. Rów-
nież on ogłosił pierwszy rok swojego pontyfikatu – 1605 Rokiem Jubileuszowym. Tak 
jak poprzednicy dążył do wzmocnienia władzy papieskiej, przede wszystkim zadbał 
więc o podniesienie znaczenia własnego rodu. Już w dwa miesiące po wyborze mia-
nował kardynałem swojego siostrzeńca Scypiona Borghese, który wkrótce otrzymał 
kolejne intratne funkcje i zaszczyty: Także i ród Borghese lokował chętnie swe sumy 
w nieruchomościach. W okolicach Rzymu Borghesowie weszli w posiadanie około 
80 majątków ziemskich156. Nepotem papieża był również Giovanni Battista Lancel-
lotti157, późniejszy nuncjusz papieski w Rzeczpospolitej.

Kościół Santa Susanna zwrócił uwagę papieża na jego projektanta, architekta Carla 
Madernę, dlatego właśnie jemu powierzył kierownictwo prac nad Bazyliką św. Piotra. 
Papież nakazał Madernie wydłużenie planu i wykonanie projektu elewacji frontowej. 
Stosunkowo szybko papież podjął decyzję o budowie swojej kaplicy grobowej. Jego 
wybór padł na papieską Bazylikę Matki Bożej Większej. Kaplica – Cappella Paolina158 
została wzniesiona w latach 1605–1612 przez architekta Flaminio Ponzio, ucznia 
Domenica Fontany. Centrum kaplicy stanowi cudowna ikona, przytrzymywana przez 
anioły, po lewej stronie kaplicy umieszczono nagrobek papieża Klemensa VIII dłuta 
Pietra Berniniego, po prawej nagrobek papieża Pawła V Borghese, będący dziełem 
rzeźbiarza Giacomo Silla Longhi159. Nie wszystkie dokonania papieża dobrze się zapi-
sały w pamięci potomnych, a stosowane przez niego metody były często kontrower-
syjne. Paweł V między innymi potępił Galileusza i w czasie jego pontyfikatu dzieło 
Mikołaja Kopernika umieszczono na indeksie ksiąg zakazanych.

155 Papież Paweł V (1605–1621), właśc. Camillo Borghese, studiował prawo w Perugii i Padwie. Był legatem przy królu Fi-
lipie II, a także inkwizytorem Świętego Oficjum. Papież wzmacniał Państwo Kościelne, wiele budował. Jego siostrzeńcem 
był kardynał Scipione Borghese, mecenas i kolekcjoner sztuki.

156 von Ranke L., Dzieje papiestwa…, t. 2, s. 67.
157 Wg Fitych T., Pół wieku służby Kościołowi Giovanniego Battisty Lancellottiego – nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622–

1627), „Saeculum Chistianum: Pismo Historyczno Społeczne” 2000, 7/2, 67–90, bazhum.muzhp.pl/media//files/Saecu-
lum_Chistianum_pismo_historyczne/Saeculum_Christianum.

158 Kaplica Paolina jest zwana również Kaplicą Borghese, a także Salus Populi Romani, od słynnej ikony NMP z Dzieciątkiem, 
według tradycji namalowanej przez św. Łukasza na blacie stołu św. Rodziny z Nazaretu.

159 Giacomo Silla Longhi (1569–1622) był rzeźbiarzem. Jego dziełami są między innymi posąg Trytona z Fontanny dell Moro 
na placu Navona, rzeźby w kaplicach Sykstyńskiej i Paolińskiej w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie.
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By udostępnić pod zabudowę nowe tereny, papież Paweł V doprowadził rzymskie 
akwedukty do dzielnicy Zatybrze (Trastevere). Ujęcie wodociągu na wzgórzu Jani-
culum zaakcentowano monumentalną budowlą – Fontaną dell’Aqua Paola o teatral-
nej formie. Pozycja fundatora wymagała, by potężny budynek oparty na schemacie 
łuku triumfalnego został udekorowany herbem papieskim z insygniami i stosowną 
inskrypcją, a nie utylitarna rola ujęcia wody. Wznieśli go Flaminio Ponzio i brat Do-
menica Fontany, Giovanni.

Wśród przedstawicieli arystokratycznego rodu Borghese wyróżniał się siostrzeniec 
papieża, Scipione Borghese160. Mianowany kardynałem wkrótce po wyborze papieża, 
otrzymał jego rodowe nazwisko. Był najbliższym współpracownikiem Pawła V i peł-
nił wiele dochodowych i prestiżowych funkcji. Z nadania papieża kierował polityką 
Watykanu i był protektorem zakonów: (…) dominikanów, kamedułów, karmelitów 
bosych i klarysek161. Te funkcje nie tylko sprzyjały, ale wręcz obligowały kardynała 
do podejmowania licznych fundacji i restauracji zarówno kościołów, jak i klaszto-
rów. Kardynał ufundował kościoły: S. Gregorio Magno al. Celio (wzniesiony w latach 
1629–1633 przez Giovanniego Battistę Sorię), odbudował starochrześcijańską Ba-
zylikę św. Sebastiana za Murami (Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura) i kościół 
San Crisogono z IV w., fasadę S. Maria della Vittoria, a w kościele S. Maria sopra 
Minerva ufundował kaplicę. Zgromadzony majątek pozwolił mu na kolekcjonowanie 
dzieł sztuki i fundacje, które poprzez rozmach i użyte symbole gloryfikowały jego 
osobę i ród Borghese.

Do projektu Villi Borghese (1613–1615) i wspaniałych ogrodów kardynał Borghe-
se zatrudnił architekta papieskiego Flaminio Ponzio. Zgodnie z życzeniem fundatora 
nawiązał on do popularnego w antyku i modnego w XVI w. typu villa suburbana, 
znanego z listów Pliniusza Młodszego.

Kardynał był wybitnym mecenasem sztuki, zgromadził liczną kolekcję obrazów 
i rzeźb, często stosując kontrowersyjne metody. Część tej ogromnej kolekcji jest pre-
zentowana obecnie w Luwrze, pozostałe obiekty zdobią rzymską willę kardynała. 
Kardynał był wielbicielem twórczości Caravaggia i Gianlorenza Berniniego. Dla Scy-
piona Borghese Gianlorenzo Bernini wykonał szereg wyjątkowych rzeźb, takich jak: 
Porwanie Prozerpiny, Apollo i Dafne, a wreszcie popiersie samego mecenasa – Scy-
piona Borghese. 

160 Scipione Caffarelli-Borghese (1577–1633) był synem siostry papieża Pawła V. Studiował filozofię w Collegium Romanum 
i prawo w Paryżu. Mianowany kardynałem w 1605 r., dwa miesiące po wyborze Pawła V na papieża. W 1606 r. Scipione 
Borghese rozpoczął budowę willi Borghese. Kardynał był wybitnym mecenasem sztuki, szczególnie wspierał Gianlorenza 
Berniniego. Wg Granat W., Grylewicz F., Krąpiec M., Encyklopedia Katolicka, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1976, t. 2, s. 811–812.

161 Baranowski A., Papieże…, s. 45.
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Następcą Giacoma della Porty na stanowisku architekta papieskiego został Carlo Ma-
derna162 z Capolago, uczeń i współpracownik swojego wuja Domenica Fontany. Jego 
wczesną realizacją był kościół Santa Susanna w Rzymie zlecony przez kardynała Gi-
rolamo Rusticucciego. Architekt przebudował wnętrze kościoła, pochodzącego praw-
dopodobnie z IV w., a także dobudował przy nim konwent dla zakonnic cysterskich. 
Najciekawszym elementem projektu jest fasada kościoła (1597–1603). Maderna 
nawiązał w niej bezpośrednio do elewacji kościoła Il Gesù, Giacoma della Porty. 
Wyróżniają ją: dynamizm, jakby „ściśnięte” ślimacznice, a przede wszystkim użyta 
tu zasada subordynacji, dobrze podkreślająca znaczenie partii środkowej budowli. 
Zwracał na ten fakt uwagę Tomasz Dziubecki: Zasada dominanty kompozycyjnej 
stanowiła swoiste basso continuo architektury barokowej163.

Przy przebudowie kościoła Santa Susanna i przy kolejnych obiektach współpracował 
z Maderną jego krewny Mateo Castello164, zanim przybył do Polski w 1613 r. W po-
bliżu kościoła Santa Susanna wbudował Maderna niewielki kościół Santa Maria della 
Vittoria. Papież powierzył mu wówczas kierownictwo prac nad budową Bazyliki św. 
Piotra165. Funkcję tę pełnił od 1603 r. do śmierci. Niemal równocześnie projektował 
kościół San Andrea della Valle166 w Rzymie. Monumentalną świątynię, fundowaną 
przez bratanka papieża Sykstusa V, Aleksandro Petetti di Montatalo, przesklepiono 
potężną kopułą.

W latach 1607–1626 Carlo Maderna, na polecenie papieża Pawła V, wydłużył za-
chodnie ramię krzyża o dwa przęsła, tak by z planu centralnego uzyskać plan krzyża 
łacińskiego, preferowany w liturgii katolickiej. Zaprojektował także dwukondygna-
cyjną, parawanową fasadę, prawie o szerokości transeptu. Te działania w znaczący 
sposób pogorszyły percepcję pięknej kopuły zaprojektowanej przez Michała Anioła, 
lecz wyeksponowały herb papieski na frontowym tympanonie i imponujący napis 
umieszczony na fryzie elewacji frontowej: IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS 
V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MD CXII PONT VII. Realizowana przez 
wieki budowa, przy której trudziły się rzesze architektów, rzeźbiarzy i budowniczych, 
pod protektoratem wielu papieży, głosiła w ten sposób, wszem i wobec, chwałę pa-

162 Carlo Maderna (1556–1629) był architektem pochodzącym z dzisiejszego okręgu Ticino w Szwajcarii. Projektem kościoła 
Santa Susanna (1597–1603) zwrócił na siebie uwagę papieża Pawła V, który powierzył mu kierownictwo nad budową 
Bazyliki św. Piotra. Do grona uczniów Maderny należał Giovanni Trevano, aktywny także w Polsce.

163 Dziubecki T., Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego, www.T_Dziubecki_pl_Przestrzen_1_2014.pdf, s. 4.
164 Mateo Castello z Melice był spokrewniony Carlem Maderną i Domenico Fontaną. Współpracował z Maderną przy kościele 

Santa Susanna i Palazzo Matei. Od 1602 r. pracował już samodzielnie. Wg Karpowicz M., Artyści włosko-szwajcarscy 
w Polsce I połowy XVII wieku, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013.

165 W 1506 r. Bramante zaprojektował Bazylikę św. Piotra. Śmierć papieża w 1513 r., a rok później Bramantego przerwały 
prace. Autorem zrealizowanego projektu był Michał Anioł, który wzmocnił konstrukcję, podkreślił wejście i zaprojektował 
dwupowłokową kopułę. Po śmierci Michała Anioła kopułę realizowali Giacomo Barozzi da Vignola i Giacomo della Porta, 
natomiast latarnię Domenico Fontana.

166 Autorem elewacji kościoła San Andrea della Valle, zrealizowanej w drugiej połowie XVII w., był architekt Carlo Rainaldi, 
a Mateo Castello był autorem wystroju kaplic w tym kościele.



50

pieża Pawła V z rodu Borghese. Nad głównym wejściem umieszczono Lożę Błogosła-
wieństw, a fasadę zwieńczono attyką z posągami Chrystusa Odkupiciela, Apostołów 
i Jana Chrzciciela. Jednak po zdjęciu rusztowań okazało się, że kosztowna, ale zbyt 
szeroka, „pałacowa” elewacja, nie podobała się powszechnie.

Carlo Maderna pracował również dla innych fundatorów, w tym na zlecenie przed-
stawiciela starej rzymskiej arystokracji Hasdrubala Matei167. Bezpośrednim bodźcem 
do budowy rodowej siedziby było zawarte w 1595 r. małżeństwo Hasdrubala z Con-
stanzą Gonzagą i uzyskanie drogą wykupu tytułu książąt Giove (1597) przez niego 
i jego młodszego brata Ciriaco168, kolekcjonera sztuki antycznej i konserwatora za-
bytków Rzymu. Wówczas ambitny fundator zlecił Madernie projekt pałacu miejskiego 
w centrum Rzymu – Palazzo Mattei di Giove (1598–1617). Wzniesiony kubiczny 
pałac z wewnętrznym dziedzińcem przywodzi na myśl Palazzo Farnese w Rzymie, 
natomiast jego dekoracja z pewnością była wynikiem pasji kolekcjonerskiej fundatora 
i jego fascynacji antykiem. Dziedziniec pałacu zdobią pełnofigurowe rzeźby antyczne, 
w niszach pierwszego piętra umieszczono popiersia cesarzy rzymskich, nad nimi pła-
skorzeźby stylizowane na antyczne i medaliony z portretami fundatorów i ich sław-
nych przodków. Budynek zwieńczono gzymsem ozdobionym herbem Matei i Gonza-
gów. Dziedziniec reprezentacyjny od gospodarczego oddziela portyk opracowany na 
schemacie łuku triumfalnego. W ten sposób przyjęte wzory i gloryfikacja antenatów 
manifestowały nową pozycję rodu.

W podzięce za doprowadzenie do przejęcia Ferrary przez Państwo Kościelne (1597) 
papież Klemens VIII kupił willę prałata Aleksandra Rufiniego w miejscowości Frascati 
i podarował swojemu bratankowi Pietro Aldobrandiniemu169. Kardynał Aldobrandi-
ni otrzymał także szereg intratnych urzędów, między innymi Komornika Świętego 
Kościoła Rzymskiego, legata i gubernatora Ferrary. Jego dochody pozwoliły mu na 
zgromadzenie ogromnego majątku, wykupienie pałacu Doria Pamhilij, przebudowę 
darowanej Villi Aldobrandini, a także nabycie od Hiszpanii księstwa Rossano.

Architekt Giacomo della Porta znakomicie wykorzystał położenie Villi Aldobrandini 
i dostosował ją do potrzeb kardynała, ale przede wszystkim jego dostojnego go-
ścia. Po śmierci Giacoma della Porty prace kontynuował architekt Carlo Maderna. 
Osiowo zaprojektowany obiekt jest znakomitym przykładem architektury wczesne-
go baroku. Potężny, kubiczny budynek z dwoma niskimi skrzydłami posadowiono 
na wysokim tarasie, a elewacje zostały opracowane jako bezporządkowe. Jednak 

167 Hasdrubal Matei był mecenasem Caravaggia, który zamieszkiwał w jego posiadłościach.
168 Ciriaco Matei (zmarły w 1614 r.) wzniósł Villę Mattei, zwaną także Villa Celimontana około 1580 r.
169 Pietro Aldobrandini (1571–1621) był bratankiem papieża Klemensa VIII – twórcy potęgi rodu. W 1593 r. papież miano-

wał go kardynałem i obdarzył go licznymi intratnymi urzędami w Kościele. Istotnym osiągnięciem kardynała było wyne-
gocjowanie traktatu pokojowego z w 1595 r. i przejęcie przez Państwo Kościelne Ferrary po bezpotomnej śmierci księcia 
Alfonso II d’Este (1533–1597).
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nie tylko architektura budynku głównego, lecz przede wszystkim wnętrza i ogrody 
z galeriami, Teatrem Wodnym (Teatro delle Acque) i wspaniałymi rzeźbami decydują 
o jego atrakcyjności. Dekorację wnętrz wykonywali najlepsi ówcześni twórcy: bracia 
Taddeo i Federico Zuccari. Inspiracje kulturą i mitologią antyczną w willi kardynała 
stały w sprzeczności z faktem, że papież Klemens VIII, z rodu Aldobrandinich, był 
orędownikiem Soboru Trydenckiego i jego zalecenia starał się wprowadzić w życie.

Przykład Pietra Aldobrandiniego i przedstawicieli rodu Mattei pokazuje, jak silne były 
wśród arystokracji wpływy humanizmu renesansowego. Podobne wpływy czytelne 
były wśród tych teoretyków sztuki, którym bliskie były ideały klasyczne170. Jako wy-
naturzenie sztuki jawił im się manieryzm. Prezentowali oni w swych pismach nowe 
reguły, którym powinny odpowiadać dzieła sztuki, lecz odnosili je głównie do sztuki 
i architektury sakralnej.

FENOMEN ARCHITEKTÓW ZAKONNIKÓW W ARCHITEKTURZE PÓŹNEGO 
MANIERYZMU I BAROKU WŁOSKIEGO

Podczas gdy protestanci pod przewodnictwem Marcina Lutra postanowili o likwi-
dacji zakonów, w Kościele katolickim przystąpiono do prób ich naprawy. Głoszona 
z wielu stron potrzeba reformy w Kościele katolickim doprowadziła do dynamicznego 
rozwoju istniejących zakonów i powoływania nowych zgromadzeń zakonnych o zróż-
nicowanych regułach. Reformy wewnątrz zakonów podjęli: bernardyni, dominikanie 
i franciszkanie. Aktywnie działały również zakony karmelitów bosych, teatynów i ka-
pucynów. Jednym z głównych celów zakonu teatynów: (…) była kontemplacja, ale 
zarazem i uzdrawianie stanu duchownego171. Nowym zakonom i zakonom zreformo-
wanym potrzebne były przystosowane do reguł kościoły, klasztory, ale także kolegia 
i szpitale.

Wczesny barok w Italii charakteryzuje ożywiona działalność zakonu jezuitów. To-
warzystwo Jezusowe było zakonem misyjnym, którego członkowie, księża i bracia 
świeccy podawali się w pełni władzy papieża. Zakon obywał się bez klauzury, nie 
budował klasztorów, lecz kościoły i kolegia, w których były przewidziane pomiesz-
czenia do nauki i dormitoria. Najwyższą władzę w zakonie sprawował dożywotnio 
wybierany generał.

170 Giovanni Pietro Bellori, Idea malarza, rzeźbiarza i architekta wybrana z piękna natury, [lecz] przewyższająca naturę, 
1664, [w:] Białostocki J., Teoretycy…, s. 218–227.

171 von Ranke L., Dzieje papiestwa…, t. 1, s. 167.
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Pomimo uznania kościoła macierzystego jezuitów w Rzymie – Il Gesù za wzorcowy: 
(…) jezuici nie mieli własnego programu artystycznego, który by w drodze zarządzeń 
lub powszechnie przyjętego sposobu postępowania normował działalność budowlaną 
zakonu. (…) Wynikiem takiej postawy była wielka różnorodność i narodowy charak-
ter sztuki jezuickiej, dwie cechy stwierdzone we wszystkich krajach172.

W wyniku reformy zakonu karmelitów i próby powrotu do surowszej pierwotnej reguły 
podjętych około 1580 r. przez św. Teresę z Avila i św. Jana od Krzyża powstał zakon 
karmelitów bosych (stąd podział zakonu na karmelitów trzewiczkowych i bosych).

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, z nową surowszą regułą zatwierdzoną przez 
papieża Pawła V w 1619 r., powstał jako odgałęzienie zakonu kapucynów. Z za-
konu kamedułów utworzonego w XI w. wyodrębniono w wieku XVI kongregację 
Monte Corona, która zakładała bardzo surową regułę i życie zakonników w eremach 
pustelniczych. Architektura proponowanych zabudowań klasztornych musiała być 
modyfikowana do nowej, surowszej reguły. Zaakceptowane przez władze poszcze-
gólnych zakonów wzorce były często powielane, przy zakładanym indywidualizmie 
rozwiązań. Ten fakt sprawiał, że gwałtownie rosły potrzeby budowy nowych obiektów 
sakralnych i całych założeń klasztornych.

Ożywiony ruch budowlany i skromne środki zakonów na początku ich działalno-
ści sprawiły, że nie stać ich było na skierowanie zleceń do najlepszych twórców, 
angażowanych w dużej mierze przez papieży, kardynałów czy rzymską arystokra-
cję. By podołać rosnącym potrzebom budowlanym, znaczącą liczbę wśród twórców 
obiektów zakonnych stanowili zakonnicy-architekci, tacy jak jezuici: Giuseppe Va-
leriano (1542–1596), Giuseppe Brizzio (1533–1604), Giovanni Maria Bernardo-
ni (1541–1605)173, Orazzio Grassi (1583–1654)174 i teatyn Francesco Grimaldi 
(1543–1613)175, którzy przy projektowaniu w dużej mierze korzystali z traktatów 
architektonicznych i wzorników176.

I tak zakonnik Francesco Grimaldi (1543–1613) rozpoczął projekt kościoła San An-
drea della Valle i zaprojektował kościół św. Ireny w Lecce (1588)177, kościoły: Santa 

172 Paszenda J., Problem stylu w architekturze jezuickiej, „Biuletyn Historii Sztuki” 1967, XXIX, nr 2, s. 155.
173 Giovanni Maria Bernardoni wstąpił do zakonu jezuitów i kształcił się w dziedzinie architektury. Przez sześć lat pracował 

przy budowie kościoła Il Gesù w Rzymie, następnie pracował w Mediolanie, Florencji, Neapolu. W 1583 r. został wysłany 
do księcia Mikołaja Radziwiłła w Nieświeżu. Zanim dotarł na Litwę, zaprojektował kolegium jezuitów w Lublinie i kościół 
w Kaliszu. 

174 Orazzio Grassi wykształcony w kolegium jezuickim św. Andrzeja na Kwirynale matematyk, astronom i architekt jezuicki. 
Jego ważnym dziełem był kościół Sant’Ignazio w Rzymie.

175 Francesco Grimaldi wstąpił do zakonu teatynów. W 1589 r. zaprojektował kościół Sant’Andrea della Valle, a w 1591 r., 
kościół Saint Irene w Lecce. Wiele projektował w Neapolu: kościół św. Trójcy i kościół Santa Maria della Sapienza.

176 Na rolę i zakres działalności architektów-zakonników w okresie baroku zwraca uwagę Susan Klaiber [w:] Klaiber S., 
Architecture as a Form of Erudition: Early Modern Priest-Architects, klaiber_sacred _architecture_24_2013.pdf.

177 Klaiber S., Architecture as a Form of Erudition: Early Modern Priest-Architects, klaiber_sacred _architecture_24_2013.
pdf, s. 11.
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Maria degli Angeli a Pizzofalcone oraz San Paolo Maggiore w Neapolu. Zakonnik 
benedyktyński Lorenzo Binago (1554–1629) zaprojektował: kolegium S. Vinzen-
zo w Cremonie, kościół barnabitów w Casale Monferrato i kościół św. Aleksandra 
w Mediolanie.

Gruntownie wykształcony jezuicki architekt, astronom i matematyk Orazzio Grassi 
(1583–1654) budował nie tylko kościoły, klasztory i seminaria, lecz także liczne 
szpitale i biblioteki. Do najbardziej znanych jego dzieł należy kościół pw. św. Igna-
cego Loyoli (Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio)178 przy Kolegium 
Rzymskim.

Zakonnicy-architekci wspierali proces żywiołowej ekspansji Kościoła katolickiego 
i propagowali, na miarę swoich talentów i umiejętności, nowe trendy w architektu-
rze sakralnej, tworząc swoiste realizacje, zgodne z nową liturgią i nowymi regułami 
zakonnymi.

178 Elewacja kościoła Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio, projektu Aleksandra Algardiego powiela schemat elewacji 
kościoła Il Gesù.
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POCZĄTKI BAROKU W RZYMIE

Il. 1. Portret kardynała Alessandra Farnese (1520–1589), Tycjan

Il. 2. Rzym, kościół Il Gesù, elewacja – arch. Giacomo della Porta

Il. 3. Rzym, kościół Il Gesù (1568–1884), arch. Giacomo Barozzi da Vignola, wnętrze

Il. 4. Rzym, kościół Il Gesù (1568–1884), arch. Giacomo Barozzi da Vignola, portal
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Il. 5. Rzym, kościół Santa Susanna (1597–1603), arch. Carlo Maderna

Il. 6. Rzym, kościół św. Trójcy (1587–1616) (S.S. Trinita dei Pellegrini), późnobarokowa elewacja wzorowana 
na Il Gesù, arch. Francesco de Sanctis

Il. 7. Rzym, Santa Anna dei Palafrenieri (1572–1616), arch. G. Barozzi da Vignola
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WIELKA PRZEBUDOWA RZYMU PAPIEŻA SYKSTUSA V I DZIAŁALNOŚĆ 
DOMENICA FONTANY 

Il. 8. Papież Sykstus V na tle jego licznych fundacji – sztych Giovanniego Pinadello (1589)

Il. 9. Założenie trójosiowe Placu del Popolo – plan Rzymu – G. Nolli (1748)

Il. 10. Rzym, Plac del Popolo (1585–1820), architekci: D. Fontana, C. Rainaldi, G. Valadier
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Il. 11. Rzym, Fontanna Mojżesza (ujście Aqua Felice), fundacja papieża Sykstusa V, arch. Domenico Fontana, 
sztych Giambattista Piranesi

Il. 12. Rzym, Bazylika św. Jana na Lateranie, napis na fryzie upamiętnia papieża Sykstusa V, elewacja projektu 
arch. Domenica Fontany
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DZIAŁALNOŚĆ PAPIEŻA PAWŁA V I TWÓRCZOŚĆ CARLA MADERNY

Il. 13. Portret papieża Pawła V, Caravaggio 

Il. 14. Watykan, portal gloryfikujący Pawła V Gianlorenzo Bernini

Il. 15. Rzym, Fontanna dell’Aqua Paola (1610), wzniesiona dla Pawła V przez arch. Flaminio Ponzio



59

Il. 16. Rzym, elewacja Bazyliki św. Piotra w Rzymie (1608–1628), arch. Carlo Maderna

Il. 17. Rzym, zwieńczenie elewacji Bazyliki św. Piotra w Rzymie – arch. Carlo Maderna, herb i inskrypcja glo-
ryfikujące papieża Pawła V
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Il. 18. Asyż, bazylika Matki Bożej Anielskiej (1569-1679), wybudowana na polecenie Piusa V przez arch. 
Galeazzo Alessiego z Perugii 

Il. 19. Asyż, bazylika Matki Bożej Anielskiej – Porcjonkula – związana z działalnością św. Franciszka
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DZIAŁALNOŚĆ KAROLA BOROMEUSZA W MEDIOLANIE

Il. 20. Portret św. Karola Boromeusza, Giovanni Figino

Il. 21. Mediolan, kościół S. Giuseppe, arch. Francesco Maria Ricchini

Il. 22. Mediolan, Collegio Elvetico (1608, ob. Palazzo Senato), arch. Francesco Maria Ricchini
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BAROK DOJRZAŁY W RZYMIE.  
RYWALIZACJA GIANLORENZA BERNINIEGO Z FRANCESCO 
BORROMINIM

TŁO HISTORYCZNE

Długoletnie wojny włoskie doprowadziły do podporządkowania Hiszpanii szeregu 
państw na Półwyspie Apenińskim, takich jak: Mediolan, Genua, Ferrara i Mantua. 
Posiadłością Hiszpanii były nadal Neapol, Sycylia i Sardynia. Niezależność zacho-
wały jedynie Republika Wenecji i Sabaudia pod rządami księcia Emanuela Filiberta 
(1533–1580). Powstałe w 1555 r. Księstwo Toskanii rządzone przez Kosmę Medy-
ceusza I starało się utrzymać autonomię. W XVII w. Italia nadal była terenem rywa-
lizacji hiszpańsko-francuskiej. Sytuację polityczną na półwyspie Apenińskim zmienił 
traktat w Cherasco179 z 1631 r. Pod wpływ Francji dostało się wówczas księstwo 
Sabaudii, a liczyć się z nią musiały: księstwo Mantui, w którym panowali książęta 
Gonzaga-Nevers, Księstwo Parmy rządzone przez książąt Farnese i księstwo Modeny 
należącej do książąt d’Este.

Pokój westfalski, kończący wojnę trzydziestoletnią, nie zakończył okresu rywalizacji 
i wojen między Francją i Hiszpanią na Półwyspie Apenińskim. Walki na pograni-
czu francusko-hiszpańskim trwały jeszcze dwadzieścia cztery lata. Francja odnosiła 
sukcesy militarne i dyplomatyczne głównie dzięki zabiegom kardynała Mazariniego. 
Wojnę zakończył dopiero pokój pirenejski (1659), który obalił hegemonię Hiszpanii 
i umocnił pozycję Francji, a także w Italii. Pomimo skutków reformacji i wzrastają-
cego zadłużenia silną pozycję zachowało Państwo Kościelne. Rzym w tym okresie 
zwiększył nawet liczbę ludności i liczył około 120 tysięcy mieszkańców180, stopnio-
wemu osłabieniu ulegała jednak jego sytuacja gospodarcza.

179 Kersten A., Historia Powszechna wiek XVII, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, s. 101.
180 Wg https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Rome#Counter-Reformation, dostęp 1.05.2017.
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Sobór Trydencki zażegnał kryzys w Kościele. Okres potrydencki, zdominowany przez 
reformatorską działalność zakonu jezuitów i ideowych przywódców, takich jak Karol 
Boromeusz i Franciszek Salezy (1567–1622), oraz mistyków: Teresę z Ávili i Jana 
od Krzyża, przeminął. W latach 20. XVII w. dojrzałość osiągnęło już drugie pokolenie 
artystów, a także drugie pokolenie ich mecenasów. Trudny czas reform i wyrzeczeń 
w Kościele zakończył się.

W powszechnym odbiorze XVII w. jawi się jako okres co prawda szerszego dostępu 
do wiedzy, lecz wyraźnego regresu w nauce. Nie jest to opinia uprawniona. W dzie-
dzinie filozofii znaczącą pozycję zdobył Rene Descartes (1596–1650), zwany Karte-
zjuszem, który stworzył podstawy filozofii nowożytnej. Jego słynne zdanie myślę więc 
jestem było rezultatem przyjętego przez filozofa radykalnego wątpienia. Racjonalizm 
obok Kartezjusza reprezentowali Baruch Spinoza i Gottfried Leibniz. Decydujące zna-
czenie dla empirystów, takich jak John Locke czy David Hume, miało doświadczenie. 
Ogromne postępy notowały matematyka, astronomia, fizyka i chemia dzięki takim 
geniuszom, jak: Galileusz, Johannes Kepler czy Izaak Newton. Dokonania w tych 
dziedzinach w XVII w. są określane w historii jako rewolucja naukowa.

MECENAT PAPIEŻA URBANA VIII

Okres dojrzałego baroku w Rzymie rozpoczął pontyfikat Urbana VIII (1623–1644)181. 
Maffeo Barberini wybrany papieżem w 1623 r. pobierał nauki u jezuitów, następnie 
studiował i uzyskał doktorat w dziedzinie prawa na uniwersytecie w Pizie. Świet-
nie wykształcony i uzdolniony biskup, następnie nuncjusz papieski we Francji, a od 
1606 r. kardynał, sprawował liczne funkcje w Kościele. Barberini kierował również, 
założoną przez papieża Klemensa VII (1478–1534), Fabryką św. Piotra (wł. Fabbri-
ca di San Pietro182) i przekształconą w kongregację kardynalską przez Klemensa VIII 
(1592–1605). Szczególnie to doświadczenie pomogło mu w podejmowaniu wielu 
przedsięwzięć budowlanych.

181 Urban VIII, Maffeo Barberini (1568–1644), pochodził z zamożnej florenckiej rodziny. Po śmierci ojca opieką otoczył go 
wuj, który zadbał o jego wykształcenie. Urban VIII był wybitnym mecenasem sztuki, sztukę wspierali także jego bratanko-
wie. Za jego pontyfikatu konsekrowano Bazylikę św. Piotra, rozpoczęto budowę rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, 
a także wybudowano okazały pałac Barberinich. Rozrzutny papież zostawił watykańskie finanse w złym stanie. Chojnie 
uposażani przedstawiciele jego rodziny, wygnani przez kolejnego papieża Innocentego X, musieli się schronić we Francji. 
Urban VIII był ostatnim papieżem, który powiększył obszar Państwa Kościelnego.

182 Kolegialny urząd zwany Fabbrica di San Pietro istnieje od 1523 r. do dnia dzisiejszego i odpowiada za utrzymanie i kon-
serwację Bazyliki św. Piotra oraz imponującego Archiwum, otwartego dla uczonych. Wg: https://it.wikipedia.org/wiki/
Fabbbrica_di_San_Pietro, dostęp 29.03.2017.
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Pontyfikat Urbana VIII przypadł na trudny okres, w Europie trwała bowiem wojna 
trzydziestoletnia (1618–1648)183. Związany wcześniej z Francją papież prowadził 
politykę wyraźnie sprzyjającą Francji, pomimo że opowiedziała się ona po stronie 
koalicji protestanckiej. Polityka ta, a nawet zbrojne zaangażowanie Państwa Kościel-
nego, miało przywrócić pozycję Kościoła w Europie.

W wyniku wielkich odkryć geograficznych wpływy Państwa Kościelnego poszerzy-
ły się. Papież Urban VIII dużą wagę przywiązywał do misyjnej roli Kościoła. Temu 
ostatniemu celowi służyło wspieranie misji, głównie jezuickich, w Ameryce Południo-
wej, Chinach i Japonii. Konsekwencje tej aktywności dostrzegamy także w dziedzi-
nie architektury. By szkolić misjonarzy, papież założył Collegium Urbanum. Wybit-
ną zasługą papieża było wydanie 22 kwietnia 1639 r. bulli papieskiej Commissum 
Nobis, w której potępił niewolnictwo Indian, zakazywał handlu nimi i pozbawiania 
ich wolności pod karą ekskomuniki. Publikacja bulli wywołała silną reakcję koloniza-
torów przeciwko jezuitom. Niechlubny natomiast był proces przed rzymską inkwizy-
cją i wymuszenie torturami na Galileuszu potępienia teorii heliocentrycznej Mikołaja 
Kopernika. Długi, bo 21 letni pontyfikat, ugruntował pozycję rodu Barberinich, lecz 
profrancuska polityka papieża i dążenia Taddeo Barberiniego184 do uzyskania wła-
snego księstwa doprowadziły do wojny o Castro (1642–1644), zakończonej dużymi 
stratami. Rozrzutność Barberinich i rosnące podatki sprawiły, że opozycja przeciw 
nim rosła.

Papież Urban VIII, wzorem Juliusza II, podejmował wiele inicjatyw budowlanych. 
W 1625 r. podjął decyzję o budowie letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo. 
By przyspieszyć tempo prac przy budowie Bazyliki św. Piotra, nakazał wykorzysty-
wanie fragmentów antycznych budowli. Te działania krytykowali nawet współcześni. 
Dokładnie 18 listopada 1626 r., a więc trzy lata po wyborze, doprowadził do kon-
sekracji Bazyliki. Papież był także fundatorem kościoła św. Łukasza i Martyny, pro-
jektu Pietra da Cortony. Duża aktywność papieża w dziedzinie architektury sprzyjała 
wybitnym rzymskim architektom, takim jak: Carlo Maderna, Gianlorenzo Bernini, 
Francesco Borromini185, Pietro da Cortona i Carlo Ranaldi. Pracowali oni także dla 
przedstawicieli papieskiej rodziny: Olbrzymie dochody Barberinich pozwoliły im roz-
taczać wokół siebie prawdziwie monarszą świetność, a że tak papieżowi, jak i nepo-
tom nie można było odmówić lotnej wyobraźni i szerokich poglądów, więc cały ten 

183 Zakończenie wojny trzydziestoletniej pokojem westfalskim ustabilizowało stan posiadania wyznań chrześcijańskich biorą-
cych udział w działaniach wojennych.

184 Taddeo Barberini (1603–1647) był bratankiem papieża Urbana VIII. Na początku kariery pełnił funkcję Gubernatora 
Zamku Św. Anioła, następnie został mianowany księciem Palestriny. Wojna, w której dążył do uzyskania księstwa Castro, 
wzbogaciła go, natomiast doprowadziła do katastrofy finansowej Państwa Kościelnego.

185 Francesco Borromini (1599–1667) urodził się w Bissone nad jeziorem Lugano jako Francesco Castello. W wieku około 15 
lat przybył do Mediolanu, który w tym czasie był ważnym centrum religijnej odnowy i sztuki dzięki działalności św. Karola 
Boromeusza. W 1619 r. Przybył do Rzymu, gdzie pracował pod kierunkiem swojego wuja Carla Maderny.
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zbytek, skierowany na artystyczne łożyska, stał się niepospolitą podnietą dla kultury 
XVII wieku186 – piał Kazimierz Chłędowski.

Papież Urban VIII, podobnie jak jego poprzednicy, zadbał o wywyższenie swojej ro-
dziny. Jego brat Antonio Marcello, który wstąpił do zakonu kapucynów, oraz dwaj 
bratankowie: Francesco i Antonio otrzymali tytuły kardynałów. Trzeci z braci Taddeo, 
który ożenił się z Anną Colonna z wpływowej arystokratycznej rodziny, otrzymał ty-
tuł księcia Palestriny i Gonfaloniera Kościoła oraz przejął kontrolę nad księstwem 
Urbino. Wśród nepotów wykształceniem, talentem i postawą wyróżniał się France-
sco Barberini187, który zasłynął jako mecenas uczonych i artystów. Dzięki protekcji 
kardynała Diego Velazquez przez rok mieszkał w zespole watykańskim i miał moż-
liwość studiowania zgromadzonych tu nowożytnych i antycznych dzieł188. Kardynał 
zebrał imponujący księgozbiór, zwany Biblioteką Barberinich, interesował się rzeźbą 
starożytną, a swoim patronatem objął Akademię św. Łukasza w Rzymie. W 1625 r. 
kardynał Francesco Barberini kupił leżący przy Piazza Grimami (obecnie Piazza Bar-
berini) pałac Sforzów, by wznieść tu pałac rodu Barberinich. Rok później przekazał 
posiadłość swojemu bratu Taddeo – prefektowi Rzymu, który zdecydował o radykal-
nym powiększeniu pałacu jako głównej siedziby rodu.

Pałac Barberinich189 w Rzymie reprezentuje nowy plan rezydencji barokowej. Archi-
tekt Carlo Maderna przystąpił najpierw do przebudowy i modernizacji dwóch istnie-
jących budynków tworzących pałac Sforzów, a dopiero później do ich rozbudowy, tak 
że istniejąca nowsza część stanowiła jej zachodnie skrzydło. Dobudowany korpus 
główny budynku został odsunięty od ulicy i utworzył dziedziniec honorowy, odgro-
dzony od ulicy kratą i flankowany przez istniejące skrzydło południowo-zachodnie 
i symetryczne nowe od wschodu. Była to zasadnicza zmiana wobec obowiązującego 
dotąd schematu pałacu renesansowego z wewnętrznym dziedzińcem. Nowością były 
także: rozbudowana partia wejścia z eliptyczną klatką schodową, monumentalnie 
kształtowana komunikacja wewnętrzna i rygorystycznie symetryczne założenie ogro-
dowe. Te trzy wyodrębniające się elementy, otwarte na otoczenie i zieleń, stanowiły 
doskonałą scenograficzną oprawę dworskich ceremonii. Nowatorski plan rezydencji 
nie znalazł szerokiego oddźwięku w Italii, natomiast rezydencja papieska stała się 
wzorem dla całego szeregu rezydencji francuskich, a następnie europejskich w typie 
entre cour e jardin.

186 Chłędowski K., Rzym: ludzie baroku, Wyd. Jasieńczyk, Wrocław 1997, s. 112.
187 Przedstawiciele rodu Barberinich. Wg Granat W., Grylewicz F., Krąpiec M., Encyklopedia Katolicka, Wyd. Towarzystwo 

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1976, t. 2, s. 22.
188 Peccatori S., Zuffi S., Velázquez, Wydawnictwo HPS, Warszawa 2006, s. 56.
189 Blunt A., The Palazzo Barberini: The Contributions of Maderno, Bernini and Pietro Cortona, Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes, Vol. 21, nr 3/4 (lipiec-grudzień, 1958), Warburg Institute, s. 256–287.
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Po śmierci Carla Maderny kierownictwo prac nad budową Bazyliki św. Piotra i Pa-
lazzo Barberini zostało powierzone młodemu Gianlorenzo Berniniemu, który miał 
stosunkowo niewielkie doświadczenie w dziedzinie architektury. Przy obiekcie został 
zatrudniony także Francesco Borromini, który wcześniej współpracował ze swoim 
krewnym Carlem Maderną, w tym przy sporządzaniu projektów architektonicznych. 
W rezultacie działań tych trzech twórców powstał trójskrzydłowy i trójkondygnacyjny 
pałac z dziedzińcem honorowym. Porządkowa kompozycja centralnej części fasady 
ze spiętrzeniem porządków została oparta na schemacie Koloseum, a na osi pierw-
szego piętra umieszczono balkon, ozdobiony herbem papieskim.

Uwagę zwraca plastyczne opracowanie kondygnacji trzeciej z wnękami okiennymi. 
Prawdopodobnie ich autorem, podobnie jak eliptycznej klatki schodowej, był Fran-
cesco Borromini. Wewnątrz pałacu wspaniałe iluzjonistyczne freski wykonał, fawo-
ryzowany przez papieża Urbana VIII, Pietro da Cortona190. Na sklepieniu Wielkiego 
Salonu powstał fresk Triumf Boskiej Opatrzności, w centrum którego umieścił artysta 
trzy pszczoły – element herbu Barberinich: Dzięki rozmieszczeniu postaci i zatarciu 
planów za pomocą obłoków i figur ukazanych w skrócie, cała sala jak gdyby otwiera 
się nad głowami, ukazując apoteozę w niebiosach, dokąd zostaje przyjęta rodzina 
Barberinich, otoczona różnymi alegoriami i Cnotami teologicznymi wijącymi wieniec 
z wawrzynu (…)191. Rozbudowany program ikonograficzny fresku był dziełem poety 
Francesco Brancciliniego, należącego do papieskiej świty192. Kolejny fresk Cortony 
w pałacu Barberinich to Gloryfikacja panowania Urbana VIII. Pomimo skomplikowa-
nej formy i mnogości motywów dekoracyjnych, wymowa propagandowa tych dzieł 
jest oczywista. Kształtowana i dekorowana przez najlepszych twórców przez całe lata 
rezydencja stanowiła prawdziwe dzieło sztuki o istotnej wymowie symbolicznej.

Z pontyfikatem Urbana VIII szczególnie związana była twórczość Gianlorenza Ber-
niniego (1598–1680), najbardziej znanego artysty barokowego, znakomitego rzeź-
biarza, malarza, architekta i urbanisty. Nauki pobierał on w pracowni rzeźbiarskiej 
ojca – Pietra Berniniego, malował, pisał wiersze, a nawet sztuki teatralne. Już jego 
młodzieńcze prace wzbudzały powszechny podziw: Bernini był błyskotliwy, ponad 
wiek utalentowany, urodziwy, towarzyski i taktowny, poruszał się swobodnie na pa-
pieskim dworze (…), a jego prace architektoniczne i dekoracje cechował wybitny, 
nieco teatralny styl, który był oczekiwany na tym etapie Katolickiej Odnowy193.

190 Pietro da Cortona (1596–1669), wł. Pietro Berrettini, urodzony w Toskanii architekt, malarz, teoretyk malarstwa. Autor 
kościoła św. św. Łukasza i Martyny, przebudowy kościoła Santa Maria Della Pace, twórca licznych fresków w kościele św. 
Bibiany, w pałacu Barberinich i pałacu Pamphilj, w Rzymie i pałacu Pittich we Florencji. W 1652 r. artysta wydał swój 
Traktat o malarstwie.

191 Chastel A., Sztuka włoska II, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978, s. 192.
192 Argan G.C. Storia dell’arte italiana, Wydawnictwo Guerra Edizioni Guru 2006, s. 646.
193 Blunt A., Borromini, The BELKNAP Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London England, www.

math.hws.edu/vaughn/rome/art/borromini.pdf, dostęp 8.07.2017, s. 20, 21.
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Talent młodego Berniniego odkrył kardynał Scipione Borghese, siostrzeniec papie-
ża Pawła V, a później także Mafeo Barberini, gdy był jeszcze kardynałem. Już rok 
po wyborze papież Urban VIII zlecił Berniniemu wykonanie brązowej Konfesji nad 
grobem św. Piotra Papież: (…) zaczął obmyślać dlań rzeczy wielkie; powziął był tę 
cnotliwą ambicję, aby Rzym za jego pontyfikatu i jego staraniem mógł wydać drugie-
go Michała Anioła, tym bardziej, że przyszedł już mu był na myśl szlachetny projekt 
wzniesienia głównego ołtarza u Św. Piotra w miejscu, które nazywamy konfesją, jak 
również wymalowanie całej Loggii Błogosławieństw194. Papież skłonił wówczas arty-
stę do głębszych studiów w dziedzinie malarstwa i architektury. Najprawdopodobniej 
właśnie w sugestii papieża tkwi przyczyna zainteresowania się malarstwem i zwrotu 
ku architekturze, który dokonał się w twórczości młodego Gianlorenza Berniniego.

Prace trwały dziewięć lat. Ukończone dzieło podobało się powszechnie. Charaktery-
stycznymi elementami konfesji są cztery kręcone kolumny podtrzymujące baldachim. 
Opierają się one na impostach, na których artysta nie omieszkał umieścić herbów 
papieskich. Całość mierzy 28 m wysokości i waży 90 ton, lecz dla nawy o wysokości 
45 m była to skala właściwa. Niestety na polecenie papieża do wykonania Konfesji 
użyto brązu pozyskanego z rzymskiego Panteonu. Słynne stało się wówczas powie-
dzenie wśród niezadowolonych mieszkańców Rzymu: Quod non fecerunt barbari, 
fecerunt Barberini – Czego nie zrobili barbarzyńcy, dokonali Barberini195. 

W 1623 r. papież nakazał Berniniemu gruntowną odbudowę kościoła Santa Bibiana. 
Prace trwały dwa lata, a pośpiech wynikał z ogłoszonego jubileuszu 1625 r. Kościół 
oparty na planie krzyża greckiego otrzymał nową elewację i dwie nowe kaplice. Oł-
tarz główny, w formie aediculi, ozdobiła rzeźba św. Bibiany, dłuta Berniniego. Ten 
wczesny projekt Berniniego charakteryzuje oszczędna forma i skromny detal.

W 1629 r. Bernini został mianowany przez papieża naczelnym architektem Bazyliki 
św. Piotra, nad wykończeniem której nadal pracowano. Jak pisał Jan Białostocki: 
Wstąpienie na tron papieski Urbana VIII w roku 1623 otworzyło Berniniemu prawie 
nieograniczone możliwości. Przez dwadzieścia lat był zupełnym władcą artystycznym 
bazyliki św. Piotra i Rzymu. Wysoki status Berniniego był jednak przyczyną rosnącej 
przeciw niemu opozycji196.

Pod koniec pontyfikatu papieża Urbana VIII, by poprawić błędy zrealizowanej elewa-
cji Carla Maderny, Bernini zaprojektował dwie 100 metrowe wieże flankujące kopułę, 

194 Filippo Baldinucci, Żywot Gian Lorenza Berniniego, 1682, [w:] Białostocki J., Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1600–
1700, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994, s. 297.

195 Tomkiewicz W., Piękno wielorakie sztuka baroku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 35.
196 Białostocki J., Gian Lorenzo Bernini i jego poglądy estetyczne, [w:] Pięć wieków myśli o sztuce, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1976, s. 95.
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Francesco Borromini, że z powodu zbyt dużego obciążenia realizowaną wieżą zaczę-
ły rysować się mury Bazyliki, zagrażając kopule.

Papież Urban VIII zlecił również Berniniemu budowę Pałacu Kongregacji Propagan-
dy Wiary przy Piazza di Spagna i to on zaprojektował elewację frontową zespołu 
(1644). Dalsze prace kontynuował Francesco Borromini. Bernini projektował także 
na zlecenie arystokratycznych rzymskich rodów. Był jednym z autorów przebudowy 
Pałacu dla możnego rodu Colonnów.

We wszechstronnej twórczości Berniniego naczelne znaczenie miała rzeźba. Już 
bardzo wczesne dzieła charakteryzowały się znakomitym warsztatem i niezwykłym 
talentem autora. W latach 1618–1625 powstały rzeźby, które miały ozdabiać willę 
kardynała Scipione Borghese: grupa Eneasz, Anchizes i Askaniusz (1618–1619), 
Porwanie Prozerpiny (1621–1622), Neptun i Tryton (1622), Apollo i Dafne (1623) 
i Dawid, inspirowanym antyczną rzeźbą Gladiatora z kolekcji Borghese, który ma 
rysy twarzy Gianlorenza Berniniego197. Kardynał: (…) który uważał, że zrządzeniem 
losu (co było prawdą) znalazł skarb w tym wielkim artyście, nigdy nie dopuszczał, 
aby pozostawał on bez jakiejś pięknej pracy na jego własne zamówienie; przeto zle-
cił mu wykonać grupę Dafne z młodym Apollonem, w chwili gdy Dafne przemienia 
się w drzewo laurowe198. Dzieła te ukazują wyraźne inspiracje nie tylko mitologią 
i literaturą, ale również sztuką antyku, wynikające z fascynacji kardynała Scipione 
Borghese. Od tego momentu możemy obserwować mniej restrykcyjne podejście do 
antyku, w tym aktu wśród rzymskich elit. Dzieła te uzmysławiają nam także jak istot-
ne w twórczości Berniniego były sztuka i kultura antyku oraz spuścizna odrodzenia. 
Jan Białostocki zwraca uwagę na przekaz wymienionych dzieł i na charakterystycz-
ny dla: (…) sztuki mistrza kult treści, concetto, idei, której dzieło ma służyć. Idea 
rzymskiej tradycji wraz z motywem pietas, miłości i miłosierdzia, brzmi silnie już 
w pierwszym dziele Berniniego, być może wspólnie z ojcem wykonanym: w grupie 
Eneasza i Anchizesa199.

Narracyjny przekaz i skłonność do tworzenia form teatralnych, potęgowanych przez 
znakomite użycie efektów świetlnych, widzimy również w Tronie św. Piotra, ale 
przede wszystkim w kaplicy Cornaro, w kościele Santa Maria della Vittoria z Ekstazą 
św. Teresy (1647–1652)200. Programowo kontrreformacyjny, mistyczny, wręcz zmy-
słowy aspekt widzenia św. Teresy „obserwują” przedstawiciele rodu Cornaro.

197 Baldinucci Filippo, Żywot Gian Lorenza Berniniego, [w:] Białostocki J., Teoretycy…, s. 295.
198 Wg Białostocki J., Teoretycy…, s. 296.
199 Białostocki J., Gian Lorenzo Bernini i jego poglądy estetyczne [w:] Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 94, 95.
200 Wykonanie dekoracji w kapicy rodu Cornaro, w kościele Santa Maria della Vittoria w Rzymie zlecił wenecjanin kardynał 

Federico Cornaro. Wg Chłędowski K., Rzym…, s. 351.
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Gianlorenzo Bernini był także autorem nagrobka Urbana VIII (1642–1647) w Bazy-
lice św. Piotra. Papież w stroju pontyfikalnym szerokim gestem błogosławi wiernych, 
u podnóża papieskiego tronu artysta umieścił personifikacje Sprawiedliwości i Miło-
sierdzia. Nagrobek ten reprezentuje nowy typ monumentu, pomimo że artysta celowo 
nawiązał do znajdującego się naprzeciw nagrobka papieża Pawła III, którego autorem 
niemal sto lat wcześniej był Giacomo della Porta. Nagrobek Urbana VIII, w którym: 
Bernini osiągnął idealną równowagę pomiędzy upamiętniającym pomnikiem a cere-
monialnym nagrobkiem201, był chętnie powielanym wzorem.

Dla dodania splendoru miastu papież Klemens IX kazał dodatkowo ozdobić Most św. 
Anioła (Ponte San Angelo) figurami aniołów wykonanymi w pracowni Gianlorenzo 
Berniniego. Renesansowe rzeźby apostołów pozostawiono, ale wkrótce rzeźby anio-
łów zastąpiły ich kopie, by cennych oryginałów nie narażać na zniszczenie. Kolejni 
papieże dla dekoracji Rzymu zlecali Berniniemu posągi, obeliski i liczne fontanny: 
Urban VIII – fontannę Trytona przed pałacem Farnese i skromną fontannę delle Api 
na Piazza Barberini, Innocenty X – fontanny: Czterech Rzek i del Moro na placu 
Navona, Aleksander VII – słonia z obeliskiem przed kościołem Santa Maria Sopra 
Minerwa202. Fontanny te i obeliski, zdobione papieskimi symbolami i insygniami, 
obok funkcji utylitarnych i estetycznych, spełniały istotną rolę propagandową.

Dynamizm i zdolność aranżowania całych grup rzeźbiarskich szły w parze z inną 
pasją Berniniego, jaką był teatr. Gianlorenzo nie tylko tworzył malarską, architekto-
niczną scenografię, wzbogacaną o widowiskowe efekty sceniczne, do aranżowanych 
przez siebie przedstawień, lecz także: (…) sam pisał komedie, ale przede wszystkim 
malował dekoracje teatralne i wymyślał najrozmaitsze efekty sceniczne z pomocą 
machin203. Wystawiane przed elitarną publicznością spektakle przedstawiały zna-
ne osobistości i odnosiły się do bieżących wydarzeń, wywołując żywy oddźwięk, co 
barwnie opisuje Kazimierz Chłędowski. Najsławniejsza komedia Berniniego została 
wystawiona na scenie w karnawale 1637 r. i nosiła tytuł Due teatri l’ino a specchio 
dell’altro (Dwa teatry, jeden przyglądający się drugiemu w zwierciadle): (…) Gdy 
odsłonięto kurtynę, widać było na scenie zgromadzenie ludzi, część żywych, część 
malowanych, zupełnie podobnych do tych, którzy zapełniali salę204. Artysta był nie-
oceniony w inscenizowaniu maskarad i spektakli teatralnych.

201 Wittkower r., Art and Architecture in Italy, 1600/1750, docslide.net_wittkower-art-and-architecture-in-italy-
-1600-to-1750.pdf, s. 164.

202 Wizerunek słonia z obeliskiem na grzbiecie, Berniniego symbolizował Boską Mądrość i Boskie Światło. Alegorie te zostały 
zaczerpnięte z poematu Athanasiusa Kirchera, dworzanina papieża Aleksandra VII. Przekaz ten był więc czytelny dla 
współczesnych. Wg: Białostocki J., Gian Lorenzo Bernini i jego poglądy estetyczne, [w:] Pięć wieków myśli o sztuce, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 112.

203 Chłędowski K., Rzym…, s. 364.
204 Tamże, s. 364.
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Gdy zestawimy dorobek mistrza w dziedzinie rzeźby i architektury (dorobek w dzie-
dzinie malarstwa zachował się w szczątkowej formie), wyraźnie możemy wyodrębnić 
dwa nurty: dynamiczny, pełen ekspresji, widoczny w rzeźbie i powściągliwy, klasy-
cyzujący, związany z architekturą. Gianlorenzo Bernini niemal całe swoje życie był 
podziwiany i uznawany za najwybitniejszego artystę swojej epoki. Otwarty, błysko-
tliwy i elokwentny, łatwo zjednywał do siebie ludzi. W kręgu protektorów Berniniego 
byli kolejni papieże, ich nepoci, możni dostojnicy, a także król Ludwik XIV. Znacznie 
trudniej był start i kariera zawodowa jego konkurenta Francesco Borrominiego.

W czasie pontyfikatu Urbana VIII Francesco Castello (1599–1667)205, który przyspo-
sabiał się do zawodu rzeźbiarza w Mediolanie, pracował w Rzymie jako pomocnik 
swojego krewnego Carla Maderny, który był wówczas naczelnym architektem papie-
skim. Maderna: (…) zaczął mu dawać sam architektoniczne pouczenia i posłał go 
do innych na naukę geometrii. (…) polecił mu wykonywanie na czysto wszystkich 
rysunków, które robił od ręki, aż w końcu zatrudnił go przy wszystkich zleceniach, 
jakie po śmierci Grzegorza otrzymywał od Urbana206. Prowadzone były wówczas 
prace nad Bazyliką św. Piotra, pałacem Barberinich, kościołem S. Andrea della Val-
le, kończono także prace przy budowie kościoła Vignoli Santa Anna dei Palafrenie-
ri na Watykanie. Borromini rozwijał swój talent i wyjątkowe zdolności techniczne, 
z czasem coraz bardziej wyręczał schorowanego Madernę. Po jego śmierci Borromini 
pracował pod kierunkiem Gianlorenza Berniniego przy realizacji Konfesji w Bazylice 
św. Piotra i przy budowie samej Bazyliki. W dwudziestym dziewiątym roku życia 
Francesco Castello przybrał nazwisko Borromini, które było nazwiskiem panieńskim 
jego matki, a rozsławionym szeroko przez św. Karola Boromeusza i jego bratanka 
kardynała Federico Borromeo207.

Dzięki protekcji kardynała Virgilio Spada pierwszym dziełem Borrominiego był orygi-
nalny budynek Oratorium Kongregacji św. Filipa Neriego w Rzymie (1637–1650)208, 
pomyślany jako miejsce spotkań duchownych i elity intelektualnej Rzymu, miejsce 
służące wymianie poglądów, wygłaszaniu i słuchaniu wykładów, ale także koncer-
tów. Skromny styl życia członków stowarzyszenia: (…) idealnie współgrał z tempe-
ramentem artysty, który posłużył się powściągliwymi, rygorystycznie kształtowanymi 
formami i niewyszukanym budulcem, ograniczającym się do cegły, zaprawy i stiu-

205 Krewnym Francesco Borrominiego był Mateo Castello, działający na przełomie XVI i XVII w. w Rzymie, a od 1613 r. 
w Polsce.

206 Białostocki J., Teoretycy…, s. 322.
207 Blunt A., Borromini…, s. 14.
208 Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri (filipini) założona w 1551 r. za cel stowarzyszenia stawiała: duszpasterstwo, wy-

chowanie młodzieży, działania charytatywne.
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ku209. Obiekt wyróżnia wieloosiowa, lekko wklęsła fasada i detal oraz wielki porządek 
zastosowany we wnętrzach, a inspirowany twórczością Michała Anioła.

W tym czasie narastał konflikt między Gianlorenzem Berninim a ambitnym współpra-
cownikiem. Jego kulminacją była późniejsza decyzja papieża Innocentego X o roze-
braniu już wykonanej wieży210 i wstrzymanie budowy kolejnej, wskutek opinii Bor-
rominiego. 

Francesco Borromini zwrócił na siebie powszechną uwagę budową kościółka dla 
hiszpańskiego zakonu trynitarzy bosych – San Carlo alle Quatro Fontane. Miało to 
miejsce na przełomie lat 30. i 40. Zleceniodawcą projektu był generał Zakonu Trój-
cy Przenajświętszej ojciec Juan de la Asunciación211. Prace rozpoczęto od budowy 
założenia klasztornego rozlokowanego wokół niewielkiego, lecz starannie zaprojekto-
wanego dziedzińca. Przylegający do zabudowań konwentu kościół, poświęcony św. 
Karolowi Boromeuszowi, jest niewielką budowlą na planie skomplikowanego owalu. 
Wpisany w dwa trójkąty równoboczne plan nawiązuje jednoznacznie do symboliki 
Trójcy Świętej. Pozwoliło to w tak niewielkiej przestrzeni usytuować ołtarz główny, 
na osi wejścia i dwa ołtarze boczne, w absydach, po jego dwóch stronach. Kopuła 
została zaprojektowana na rzucie elipsy, a w rozświetlonej latarni umieścił artysta 
gołębicę, symbol Ducha Świętego. 

Falujące, monochromatyczne, jasne, niemal białe wnętrze pozwala skupić uwagę 
na skomplikowanej, lecz konsekwentnej geometrycznie formie. Fasada jest znacznie 
późniejsza, bo z 1667 r., o mocno wygiętym gzymsie i dwóch asymetrycznych ażu-
rowych wieżach. Napis na jej fryzie głosi: IN HONOREM SS TRINITAIS ETD CAROLI 
M DC LXVII. Dynamiczna, falująca fasada, która stanowi ostatnie dzieło Francesco 
Borrominiego, doskonale wyodrębnia kościół z ulicznej pierzei i zapowiada późny 
barok. Talent architekta i wieloletnia dobra współpraca architekta z fundatorem spra-
wiły, że pomimo skromnych funduszy zakonu trynitarzy powstało arcydzieło baroku 
dojrzałego.

Pierwsze samodzielne prace wykonał dzięki zleceniom skromnych inwestorów, ta-
kich jak zakon filipinów czy zakon trynitarzy bosych212. W 1642 r. artysta otrzymał 
jedynie pośrednio od papieża Urbana VIII213 zlecenie zamknięcia uniwersyteckiego 
dziedzińca kościołem. Dziedziniec stanowiły dwukondygnacyjne budynki z loggiami, 

209 Lachi Ch., Wielka historia sztuki, t. 5, Arkady, Warszawa 2011, s. 194.
210 Dwie flankujące wieże były przewidziane w projekcie Carla Maderny i przeprojektowane następnie przez Berniniego.
211 Zgodnie z Regułą zakonu, którego głównym celem był wykup niewolników z rąk niewiernych, kościół miał być niewysoki 

i niekosztowny. Wg.  Witko A., Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu, Wydaw-
nictwo Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002, s. 36.

212 Watkin D., Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2001, s. 243.
213 Białostocki J., Teoretycy…, s. 323.
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zwanymi Palazzo della Sapienza214, Archigimnazjum rzymskiego – autorstwa Giaco-
mo della Porty. Podstawową trudność stanowiła szczupłość miejsca i konieczność 
dostosowania nowo projektowanego obiektu do istniejącej renesansowej architektury 
dziedzińca.

Rzut kościoła San Ivo, patrona prawników, został zaprojektowany na planie sześcio-
ramiennej gwiazdy o zaokrąglonych narożach. Stanowią one przedsionek, prezbite-
rium oraz cztery kaplice kościoła. Na narożnikach, wzmocnionych pilastrami, oparł 
architekt żebra niosące kopułę o sześciu mocno wypukłych płatach i pierścień, na 
którym wspiera się spiralna latarnia z wklęsłymi niszami. Dwukondygnacyjna fasa-
da kościoła, powtarzająca podziały architektoniczne dziedzińca della Porty, została 
zwieńczona attyką. Podziały pilastrowe zarówno wnętrza jak i fasady podkreślają 
kierunek wertykalny, którego kulminację stanowi latarnia kopuły. Trzy skrzydła dwu-
kondygnacyjnych arkad i partia wejścia sprawiają, że dziedziniec przypomina wnę-
trze teatralne. Wklęsłe, zapraszające wejście zapewniło doskonałą ekspozycję kopuły. 
Scalenie dziedzińca, zastosowanie analogicznej artykulacji, a nawet podobnych de-
tali215 sprawia wrażenie, że autorem całości jest jeden artysta. Jedynie w górnej partii 
kościoła widzimy manifestację dynamicznej, miękkiej linii Francesco Borrominiego.

Niewielkie, lecz bardzo jasne, falujące wnętrze kościoła ukończono dopiero 
w 1660 r., już za pontyfikatu papieża Aleksandra VII, dlatego kopułę zdobią symbole 
heraldyczne rodu Chigi: góry, gwiazdy i liście dębu.

Fundatorami dzieł Borrominiego byli także przedstawiciele rzymskich rodów: Spada, 
Carpegna, Falconieri, Giustianiani i Buffalo216. Na początku lat trzydziestych kardynał 
Bernardino Spada (1594–1661) kupił renesansowy pałac w centrum Rzymu i zlecił 
jego przebudowę właśnie Borrominiemu. Pałac ten miał pełnić funkcję rezydencji 
kardynała, ale także miał pomieścić jego imponującą kolekcję dzieł sztuki. Borromi-
niego zarekomendował brat kardynała Virgilio Spada, który słynął z znajomości ar-
chitektury i wyrobionego smaku. Jego wpływ na tworzoną wówczas architekturę był 
znaczący, bowiem: Był zaufanym administratorem dwóch XVII-wiecznych papieży, 
słynnym architektem-amatorem barokowego Rzymu. Zostawił swój ślad w wielu naj-
bardziej znanych budowlach Borrominiego, Berniniego, Cortony i innych pomniej-
szych architektów217.

214 Palazzo della Sapienza – pałac Mądrości, pierwotnie Archigimnazjum rzymskie przemianowane później na Uniwersytet 
della Sapienza.

215 Okrągłe wnęki okien i attyki ścian bocznych dziedzińca zdobiły wizerunki pszczół. Był to ukłon Borrominiego w kierunku 
papieża Urbana VIII. Wieżyczki elewacji frontowej kościoła ozdobiły już pagórki i gwiazda – elementy herbu papieża Alek-
sandra VII.

216 Blunt A., Borromini, s. 22.
217 Connors J. Virgilio Spada’s Defence of Borromini http://www.projects.iq.harvard.edu/files/joseph_connors/files/con-

nors_1991_spadas_defense_bm_0.pdf, s. 76.
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W Palazzo Spada udało się architektowi udało się osiągnąć niezwykły efekt monu-
mentalnej wewnętrznej galerii, pomniejszając rzędy kolumn i zagęszczając ich rytm. 
Tę samą zasadę powtórzył za Borrominim jego rywal w Scala Regia na Watykanie. 
Dla kardynała Spada zaprojektował Borromini, razem ze znawcą architektury Virgilio 
Spada, kaplicę rodową w kościele San Girolamo della Caritá218. Ze względów presti-
żowych należało zmienić również fasadę kościoła. Nową fasadę inspirowaną Il Gesú 
zaprojektowali Girolamo i Carlo Rainaldi.

Pomimo wybitnych zdolności droga do sławy Borrominiego nie była łatwa: Borromo-
ni, choć miał dobrą prezencję nie posiadał talentów społecznych. Był melancholijny, 
nerwowy i bezkompromisowy219. Virgilio Spada doceniał talent i wybitne umiejętno-
ści architekta i wytrwale, przez lata za nim orędował. Jednak pozycja Borrominiego 
uległa zdecydowanej zmianie dopiero w czasie pontyfikatu Innocentego X.

MECENAT PAPIEŻA INNOCENTEGO X I WZROST POZYCJI FRANCESCO 
BORROMINIEGO

Niedługo po wyborze papież Innocenty X (1644–1655)220 wypędził znienawidzo-
nych przedstawicieli rodu Barberinich221 z Rzymu. W niełaskę popadł również pra-
cujący w dużej mierze dla Barberinich Gianlorenzo Bernini. Architektem papieskim 
został wówczas Francesco Borromini. Główną troską papieża było ukończenie wnętrz 
Bazyliki św. Piotra w Rzymie, remont Bazyliki św. Jana na Lateranie222, dokończenie 
budowli na Kapitolu zgodnie z projektem Michała Anioła, a także nadanie splendoru, 
rodowej rezydencji Palazzo Pamphilj (1644–1650) przy placu Navona. Ten ostatni 
cel był realizowany dzięki rozbudowie pałacu, budowie: kościoła św. Agnieszki, Col-
legio Innocenziano (1654), fontanny Czterech Rzek i fontanny Del Moro.

Papież, który wygnał Barberinich z Rzymu i rozliczał nadużycia ich władzy, nie był 
wolny od nepotyzmu. Legendarny był wpływ na papieża Olimpii Maidalchini – wdo-
wy po jego bracie, papież podobno nie podejmował żadnej istotnej decyzji bez zasię-
gnięcia jej rady. Zapobiegliwa Donna Olimpia skupiła kilka posiadłości pod Rzymem 
i uzyskała od papieża nowy tytuł – księżnej San Martino.

218 Blunt A., Borromini…
219 Tamże, s. 21.
220 Papież Innocenty X, Giovani Battista Pamphilj (1574–1655), został papieżem w 1644 r. Był protektorem sztuki. W okre-

sie pontyfikatu Innocentego X ukończono zdobienie wnętrza Bazyliki św. Piotra, odbudowano Piazza Navona, wybudowa-
no Villę Doria Pamphilj. Słynny portret papieża namalował Diego Velazquez.

221 Schronienia Barberinim udzielił kardynał Mazarini. Po kilku latach papież Innocenty X zezwolił na ich powrót i udzielił 
swego przebaczenia. Wg Granat W., Grylewicz F., Krąpiec M., Encyklopedia…, t. 2, s. 22.

222 Autorem przebudowy wnętrza Bazyliki św. Jana na Lateranie był wówczas Francesco Borromini.
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Przede wszystkim papież Innocenty X postanowił powiększyć i wspanialej przyozdo-
bić dopiero co wzniesiony pałac. Projekt rozbudowy własnej siedziby i kościoła św. 
Agnieszki powierzył Girolamo Rainaldiemu223, który był nadwornym architektem 
papieża. Innocenty X zakupił kilka sąsiadujących z pałacem domów i podjął sze-
reg działań, by nadać temu miejscu wyjątkową oprawę. Galerię łączącą pałac z ko-
ściołem św. Agnieszki i reprezentacyjną salę na pierwszym piętrze pałacu z oknem 
o motywie serialny zaprojektował Francesco Borromini224.

Gdy papież ogłosił konkurs na projekt fontanny na placu Navona, pominął Berniniego. 
Dzięki wstawiennictwu bratowej papieża zlecenie na wykonanie fontanny w centrum 
placu otrzymał jednak Gianlorenzo Bernini, a nie faworyzowany przez Innocentego 
X Borromini. Papież ujrzał bowiem model fontanny, który go zachwycił: Wybitnemu 
rzeźbiarzowi udało się stworzyć model fontanny i umieścić, go w miejscu, gdzie pa-
pież go zobaczył. Gdy papież ujrzał model, był tak urzeczony, że oświadczył, że jedy-
nym sposobem, by nie chcieć zatrudnić Berniniego, było nieoglądanie jego prac225.

Podstawową trudność kompozycyjną przy porządkowaniu placu stanowiły jego 
wydłużone proporcje, odwzorowujące kształt starożytnego Stadionu Domicjana. 
Na placu umieszczono trzy fontanny, stanowiące ujście starożytnego akweduktu. 
Umieszczona w centrum placu fontanna Czterech Rzek Gianlorenza Berniniego 
z 1648–1651 zaakcentowana została obeliskiem egipskim z Cyrku Maksencjusza. 
Ozdobiły ją dynamiczne personifikacje największych rzek czterech kontynentów: Du-
naju, Gangesu, Nilu i La Platy , symbolizując misyjną rolę Kościoła. Niemal vis a vis 
fontanny kontynuował prace nad budową kościoła św. Agnieszki Borromini, który 
objął kierownictwo prac po Carlo Rainaldim. Bernini miał zmienić wówczas projekt 
fontanny tak, by postać personifikująca La Platę zasłaniała sobie oczy, by nie patrzeć 
na kościół rywala. Odwrócone od fasady kościoła są także pozostałe postacie. Dodat-
kowo personifikacja Nilu ma głowę przysłoniętą tkaniną. W rzeczywistości tak przed-
stawiony Nil symbolizował nieznane wówczas źródła rzeki. Umieszczona na szczycie 
obelisku gołębica symbolizowała nie tylko Ducha Świętego, lecz równocześnie była 
elementem herbu papieża Innocentego X. Alegorycznie więc cztery kontynenty od-
dają cześć Mądrości Bożej i równocześnie papieżowi, którego herb został tu celowo 
umieszczony. 

223 Girolamo Rainaldi (1570–1655) był uczniem Giacoma della Porty oraz ojcem Carla Rainaldiego.
224 Analogiczna zabudowa z oknem o motywie serialny została wykonana po prawej stronie kościoła św. Agnieszki, zapew-

niając symetrię całego zespołu.
225 Gardener H., The Baroque in Italy and Spain, [w:] Gardener H., Kleiner F.S. Mamiya Ch.J., Gardener’s Art. through 

the Ages, Wadsworth Publisher, Boston 2014, www.indusvalley.edu.pk/La/Fall%202015/History%20Art/Baroque.pdf, 
dostęp 24.03.2017, s. 559.
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Naprzeciw pałacu Pamphilj, zgodnie z życzeniem Olimpii Maidalchini226, Bernini do-
kończył fontannę zwaną del Moro, dodając postać Maura grającego na flecie. Temat 
niezwykły, biorąc pod uwagę fakt kim był właściciel pałacu. Trzecia, wyrażnie baro-
kizowana fontanna, została dokończona dopiero w 1878 r. dla uzyskania symetrii 
placu i przedstawia walkę Neptuna z potworem. Autorem pierwotnego projektu tej 
fontanny i fontanny del Moro był Giacomo della Porta. Działania papieża Innocentego 
X i rywalizacja pomiędzy Berninim a Borrominim sprawiły, że Plac Navona stał się 
wyróżniającym miejscem na mapie Rzymu. Jego dynamiczna i żywiołowa przestrzeń 
reprezentuje osiągnięcia architektury i urbanistyki baroku dojrzałego. Przestrzeń pla-
cu Chrystian Norbert-Schulz przeciwstawia schematyzmowi rozwiązań urbanistycz-
nych Domenica Fontany i racjonalności rozwiązań urbanistyki francuskiej tego okre-
su227.

Zlecenie przebudowy skromnej willi Vecchia zakupionej w 1630 r. przez przedstawi-
ciela rodu – Pamfilio Pamphilj otrzymał Borromini. Jednak projekt oparty na rzucie 
32 boku nie przypadł do gustu inwestorowi228. Po wybraniu Giovanniego Battisty 
papieżem pozycja rodu wzrosła i rozpoczęto prace budowlane. W rezultacie istnieją-
cą willę, przemianowaną na Villa Doria-Pamphilj, zaprojektował w 1644 r. rzeźbiarz 
z Bolonii Alessandro Algardi229 przy pomocy malarza i architekta Giovanniego Fran-
cesco Grimaldiego, a może także architekta Carla Rainaldiego.

Centrum willi (projektowane skrzydła nie zostały zrealizowane) stanowiła reprezen-
tacyjna okrągła sala, wokół której rozplanowano inne pomieszczenia. Otoczenie willi 
stanowiły imponujące barokowe ogrody. Specyficzna, późnomanierystyczna dekora-
cja fasad, eksponująca antyczne rzeźby i detale, wynikała z pasji kolekcjonerskiej 
mecenasa – kardynała Camilla Pamphilj, syna Pamphilo Pamphilj i Olimpii Maidal-
chini. Kubiczna forma i drobna dekoracja willi przywodzi na myśl rzymskie obiekty 
takie jak: Palazzo Spada230, Villa Medici231, Villa Borghese232 czy Casino Piusa IV233 
w Ogrodach Watykańskich. Układy przestrzenne wymienionych rezydencji naniza-
ne na główną oś prowadziły od bramy wejściowej, poprzez wzbogacone rzeźbami 

226 Chłędowski K., Rzym…, s. 350.
227 Norbert-Schulz Ch., Baroque Architecture, Library of Congress Cataloging in Publication, Wydawnictwo Rizzoli Internatio-

nal Publication, New York 1986, s. 26
228 Toman R., Sztuka baroku. Architektura – rzeźba – malarstwo, Wydawnictwo Könemann Verlagsgesellschaft mbH, Kolonia 

2000, s. 53.
229 Algardi, który w latach dwudziestych przybył do Rzymu, otrzymał od kardynała Ludovisi zlecenie odrestaurowania jego 

kolekcji rzeźb antycznych, co stało się bezpośrednią inspiracją dla artysty. Wg Lachi Ch., Wielka historia sztuki, Arkady, 
Warszawa 2011, s. 67. Krótki pontyfikat Grzegorza XV sprawił, że przerwano prace nad budową Palazzo Montecitorio dla 
bratanka papieża kardynała Ludovico Ludovisi, projektu Gianlorenzo Berniniego. 

230 Palazzo Spada został wybudowany dla kardynała Girolamo Recanati Capodiferro przez architekta Bartolomeo Baronino 
w 1540 r. Obiekt zakupił w 1632 r. kardynał Bernardino Spada i zlecił jego przebudowę Francesco Borrominiemu.

231 Villa Medici była budowana dla kardynała Ferdynanda Medyceusza przez architekta Bartlolomeo Ammanatiego od 
1576 r.

232 Autorem projektu Villi Borghese (1605–1613) i wspaniałych ogrodów był architekt Flaminio Ponzio.
233 Casino Piusa IV w Ogrodach Watykańskich zaczął budować papież Paweł IV, a zespół dla papieża Piusa IV ukończył Pirro 

Ligurio w 1562 r.
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i fontannami ogrody do fasady głównej i reprezentacyjnych pomieszczeń, „głosząc” 
zamiłowanie do sztuki i kultury antyku ich właścicieli. 

Borromini wspólnie z Cortoną był autorem rzymskiego Palazzo Doria Pamphilj, przy 
via del Corso234, sąsiadującego z kościołem Santa Maria in Via Lata. Pałac ten znacz-
nie rozbudowano dla Camillo Pamphilj235, który wbrew własnej rodzinie zrzekł się 
tytułu kardynała i ożenił się z piękną Olimpią Aldobrandini, spadkobierczynią rodów 
Aldobrandini i Borghese. Reprezentacyjne pomieszczenia pałacu, takie jak Galleria 
degli specchi, manifestują nie tylko związki miedzy potężnymi rodami włoskimi: Del-
la Rovere, Pamphilj, Aldobrandini, Borghese i Doria, ale także pasje kolekcjonerskie 
ich przedstawicieli. Elewację pałacu od strony via del Corso projektował Gariele Va-
lvassori. Obecnie wielokrotnie przebudowywany, jeden z największych w Rzymie, 
pałac pełni funkcję galerii malarstwa i należy nadal do spadkobierców rodziny Doria 
Pamphilj.

Olimpia Maidalchini postanowiła wybudować także dla siebie pałac w Rzymie na 
Montecitorio. Wówczas papież Innocenty X zlecił Berniniemu projekt rezydencji. Jed-
nak zbyt rozbudowany program pałacu sprawił, że przez czterdzieści lat nie udało się 
go ukończyć. Olbrzymi pałac, zwany Curia Innocentiana, został ukończony dopiero 
według projektu Carla Fontany. Obecnie mieści się w nim izba niższa parlamentu 
Republiki Włoskiej – Camera dei Deputati236, więc nadal Curia Innocentiana stanowi 
obiekt prestiżowy.

Za pontyfikatu Urbana VIII Francesco Borromini zetknął się z architektem Carlem 
Rainaldim (1611–1691), który był także jednym z licznych współpracowników Ber-
niniego. Wkrótce obaj architekci przeszli do opozycji przeciwko Berniniemu. Jak już 
wspomniano, papież Innocenty X zainicjował budowę kościoła św. Agnieszki, by 
podkreślić rangę placu Navona. Plany wykonał architekt papieski Girolamo Rainaldi 
i jego syn Carlo. Budowla została założona na planie krzyża greckiego, z ośmiobocz-
ną częścią środkową i potężną kopułą. W 1652 r. kierownictwo nad budową kościo-
ła przejął Borromini237 i jego uważa się za autora elewacji. On także wzbogacił rzut 
o dodatkowe nisze, które dynamizując wnętrze nadały mu pożądany efekt falowania. 
Bardziej radykalne działania, ze strony Borrominiego, były niemożliwe, wobec wyko-
nanych już prac i narzuconych przez papieża warunków238. Ażurowe wieże kościoła 
św. Agnieszki zaprojektował Giovanni Maria Baratta. Borromini w projekcie fasady 

234 Briggs M.S. Baroque Architecture, Wydawnictwo McBride, Nast & Company, New York 1914, s. 64. 
235 Camillo Francesco Maria Pamphilj (1622–1666) bratanek papieża Innocentego X w 1647 r. zrezygnował z godności 

kardynalskiej i ożenił się z Olimpią Aldobrandini, po śmierci jej pierwszego męża Paola Borghese. Camillo został także 
spadkobiercą papieża Innocentego X.

236 Chłędowski K., Rzym…, s. 224.
237 Podobnie Borromini przejął kierownictwo nad budową kościółków przy Piazza del Popolo.
238 Lachi Ch., Wielka historia sztuki, t. 5, Arkady, Warszawa 2011, s. 195.
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wyraźnie nawiązał do elewacji Bazyliki św. Piotra, Carla Maderny, unikając jego błę-
dów. 

Centralny plan i cofnięta partia wejścia zapewniły doskonałą ekspozycję kopuły. Arty-
kulacja partii centralnej, zwieńczonej tympanonem i akcentowanej kolumnami eks-
ponowanymi na tle nisz, podkreśliły oś kompozycyjną świątyni. Kościół św. Agniesz-
ki, wyodrębniony, a zarazem znakomicie wkomponowany w pierzeję placu Navona, 
stał się inspiracją dla całego szeregu dwuwieżowych kościołów budowanych w Au-
strii, południowych Niemczech i Rzeczpospolitej.

Pałac Kongregacji Propagandy Wiary w pobliżu Piazza di Spagna w Rzymie, jeszcze 
za panowania Urbana VIII, wznosił Gianlorenzo Bernini i elewacja frontowa zespo-
łu (1644) jest jego dziełem. Po zmianie na tronie św. Piotra Francesco Borromini 
wykonał tu kaplicę Trzech Króli i wkrótce na życzenie papieża Innocentego X objął 
kierownictwo prac nad budową pałacu dla Sacre Congregatio de Propaganda Fide. 
Kongregacja ta podlegała Kurii Rzymskiej i odpowiadała za organizację i działania 
pracy misyjnej Kościoła. Borromini ukończył budowę i to on jest autorem „alarmują-
co” wklęsłej, w partii wejścia, fasady od strony via di Propaganda. Falująca fasada 
z kolosalnym porządkiem i plastycznymi obramieniami portali została ukończona już 
za pontyfikatu papieża Aleksandra VII w 1662 r.239.

Ostatnie lata życia Francesco Borrominiego to czas triumfu Gianlorenza Berniniego 
faworyzowanego, podobnie jak Pietro da Cortona, przez papieża Aleksandra VII. To 
odsunięcie i poczucie krzywdy najprawdopodobniej sprawiło, że wybitnie uzdolniony 
i ambitny Borromini240 pogrążył się w depresji i w końcu targnął się na swoje życie.

MECENAT PAPIEŻA ALEKSANDRA VII I TRIUMF GIANLORENZA BERNINIEGO

Triumfalny powrót Gianlorenza Berniniego nastąpił, gdy papieżem został wybrany Fa-
bio Chigi, który przybrał imię Aleksandra VII241. Jego pontyfikat to okres największej 
sławy Berniniego. Niemal przez rok po wyborze papież, zgodnie z obietnicą, walczył 
z nepotyzmem i prowadził przykładne i surowe życie. Wkrótce jednak powołał swo-
ich krewnych na czołowe stanowiska w Rzymie i radykalnie zmienił swoje postępo-
wanie. Równocześnie rozpoczął wiele prac budowlanych przy placu del Popolo i ko-

239 Wittkower r., Art…, s. 227, 228.
240 Długotrwałe współzawodnictwo pomiędzy Berninim i Borrominim przybliża Jake Morrissey w książce: Geniusze Rzymu: 

Bernini i Borromini: Rywalizacja, która zmieniła wieczne miasto. Wydawnictwo Wizja Press&IT, Warszawa 2007.
241 Aleksander VII, Fabio Chigi (1599–1667) został wybrany papieżem w 1655 r. Pontyfikat ten obfitował w zatargi dyplo-

matyczne z Francją, zakończone niekorzystnym dla Kościoła traktatem w Pizie. Papież był protektorem sztuki, zlecił Gian-
lorenzo Berniniemu przebudowę bramy del Popolo, otoczenie Placu św. Piotra półkolistą kolumnadą i realizację grobowca 
papieża w Bazylice św. Piotra.
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ściele Santa Maria del Popolo, kościele Santa Maria della Pace, słynnej kolumnadzie 
Gianlorenza Berniniego i Scala Regia na Watykanie. Papież Aleksander VII przebudo-
wywał pałac na Kwirynale i zlecił Berniniemu wybudowanie w pobliżu kościoła pod 
wezwaniem św. Andrzeja. W czasie tego pontyfikatu pozycja Gianlorenza Berniniego 
był wyjątkowa. Wysoką pozycję wśród architektów papieskich zajmowali także Pietro 
da Cortona i Carlo Rainaldi.

Dziełem Rainaldiego był kościół Santa Maria in Campitelli (1659–1667). Papież 
Aleksander VII postanowił bowiem wznieść nowy kościół, jako wotum po wyga-
śnięciu zarazy, która zdziesiątkowała ludność Królestwa Neapolu i rozprzestrzeniła 
się na Rzym. Papież wybrał miejsce kultu maryjnego – kościółek Santa Maria in 
Portico242. Projekt przewidywał umieszczenie symetrycznych skrzydeł klasztornych 
po obu stronach kościoła i dodatkowe ich zaakcentowanie ozdobnymi szczytami243. 
Zrealizowano jedynie budynek kościoła, którego elewację wyróżnia silna wertykalna 
artykulacja. Rainaldi zaproponował skomplikowany plan kościoła, akcentowany po-
zornie swobodnie usytuowanymi kolumnami. W przemyślny sposób wprowadził do 
wnętrza światło uzyskując wyszukane efekty świetne. Tak kontrastowe, plastyczne 
efekty zastosował architekt: (…) we wszystkich swoich późniejszych wnętrzach ko-
ściołów (Santa Maria del Sufraggio – 1669 r., i San Lodovico – 1687 r.)244.

Plac dell Popolo jako główny wjazd do miasta był wielokrotnie miejscem procesji, 
uroczystych powitań, spełniając ważną rolę ceremonialną. Przez bramę del Popolo 
przybywali nie tylko kupcy i pielgrzymi, ale także monarchowie, ambasadorowie, 
i kardynałowie. Ich wjazdy wraz z licznymi dworami bywały starannie aranżowane. 
Plac del Popolo, a także wysokiej rangi kościół Santa Maria del Popolo wymagały 
więc specjalnej oprawy i były wielokrotnie przebudowywane. Najbardziej radykalne 
działania podjął w 1585 r. Domenico Fontana na polecenie papieża Sykstusa V.

W latach 60. XVII w. Carlo Rainaldi zaproponował budowę naprzeciw Porta del Po-
polo dwóch niemal identycznych kościółków. Nieregularny podział działek wymusił 
zmiany w rzutach kościołów, tak by odbierano je jako niemal identyczne, dlatego 
architekt proponując ich kształt, dokonał korekty optycznej i oparł rzut kościoła San-
ta Maria di Monte Santo na planie elipsy, a rzut kościoła Santa Maria dei Miracoli 
na planie koła. Kościoły maryjne245 projektowali później Gianlorenzo Bernini i Car-
lo Fontana, następnie po zmianie pontyfikatu kierownictwo prac przejął Francesco 
Borromini. Oba kościoły przekryte dominującymi kopułami stanowią bramę wjazdo-

242 https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_in_Portico_in_Campitelli, dostęp: 19.01.1018.
243 Guttmejer K., Zespół dominikanów w Lubarze na tle wybranych osiowych założeń klasztornych epoki baroku, [w:] Artyści 

włoscy w Polsce XV–XVIII w., red. Pomorska J., Wyd. DiG, Warszawa 2004, s. 459, 460.
244 Tomkiewicz W., Piękno wielorakie sztuka baroku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 44.
245 Kościół Santa Maria di Monte Santo był przeznaczony dla zakonu Karmelitanek, a kościół Santa Maria dei Miracoli dla 

zakonu Franciszkanek.
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wą do wiecznego miasta, dodatkowo akcentowaną przez symetrycznie umieszczo-
ne campanille. Dostosowanie się tak wybitnych i ambitnych twórców do przyjętej 
koncepcji urbanistycznej Rainaldiego prawdopodobnie wynikało z faktu, że: Prace 
związane z przebudową placu finansowali bracia – bankier Benedetto i kardynał 
Girolamo Gastaldi, których nagrobki wykonane przez uczniów Berniniego, znalazły 
się w prezbiterium po obu stronach ołtarza kościoła Franciszkanek246. Także portyki 
obu kościołów otrzymały inskrypcje gloryfikujące obu fundatorów.

W 1655 r. królowa Szwecji Krystyna247 abdykowała i po swoim nawróceniu na ka-
tolicyzm wybrała Rzym jako miejsce „wygnania”. Do podjęcia przez królową takiej 
decyzji walnie przyczynili się jezuici. Tak spektakularne wydarzenie zostało znakomi-
cie wykorzystane propagandowo. Starannie zaaranżowano wjazd i powitanie ekskró-
lowej Szwecji z całym orszakiem jako wyraz triumfu Kościoła nad protestantyzmem. 
Na powitanie szwedzkiej królowej bramę przeprojektował sam Gianlorenzo Bernini. 
Bernini na życzenie papieża – przyjaciela i opiekuna królowej Krystyny: (…) ozdobił 
bramę „del Popolo” papieskim herbem: sześcioma pagórkami, z gwiazdą na wierz-
chu, i wplótł w nie snopki, znaki królowej248. Również na zlecenie papieża Aleksan-
dra VII został odnowiony w 1658 r. według projektu Gianlorenza Berniniego kościół 
Santa Maria del Popolo249, w którym mieściła się kaplica Chigich i który stanowił jed-
ną z najważniejszych nekropolii rzymskiej arystokracji. Na cześć Krystyny szwedz-
kiej urządzano festyny, bankiety i przedstawienia teatralne. 28 lutego 1655 r. przed 
pałacem Barberinich zaprezentowano wspaniałe przedstawienie na cześć królowej. 
W tym celu wzniesiono widownię na 3000 osób wraz ze sceną, na której zaprezen-
towano orszak antycznych bogów i walkę rycerzy z Amazonkami250.

Ostateczny kształt placu nadał dopiero w latach 1813–1820 architekt Giuseppe Va-
ladier. On też stworzył na wzgórzu Pincio piękny ogród, udostępniony dla mieszkań-
ców miasta. Wzgórze Monte Pincio zostało połączone z placem za pomocą dwóch 
symetrycznych ramp, które tworzą kształt elipsy. Środek placu zdobi wspomniany już 
egipski obelisk i fontanna z lwami. W ten sposób po ponad 230 latach powstał plac 

246 Baranowski A., Papieże, nepoci w purpurze i ich mauzolea w potrydenckim Rzymie, [w:] Studia nad sztuką renesansu 
i baroku, tom VII (Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2), red. Lileyko J., Rolska-Boruch I., Wydawnictwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 48.

247 Królowa Krystyna była córką Gustawa Adolfa i ostatnią przedstawicielką dynastii Wazów. Objęła tron jako sześcioletnie 
dziecko, a faktyczną władzę przejęła w 1644 r. Była mecenasem sztuki i nauki. Przeszła na katolicyzm, w 1654 r., abdy-
kowała na rzecz swojego kuzyna Karola Gustawa i wyjechała do Italii, gdzie była owacyjnie witana. Przyjęła chrzest z rąk 
samego papieża Aleksandra VII. W Rzymie dla swoich celów przebudowała pałac Riaro.

248 Chłędowski K., Rzym…, s. 268.
249 Kościół Santa Maria del Popolo z 1099 r., od którego nazwę przejął plac, znajduje się po lewej stronie od głównego 

wjazdu. Wysoka ranga tego kościoła wynikała między innymi z tego, że w ołtarzu głównym znajdowała się słynna ikona 
Najświętszej Marii Panny namalowana według tradycji przez św. Łukasza. Kościół przebudowano w stylu wczesnego re-
nesansu w 1478 r. W dojrzałym renesansie kaplicę rodu Chigich wzniósł Rafael Santi. W okresie baroku nagrobki Chigich 
wykonał G. Bernini.

250 Snodin M., The Baroque Style, VA.BAR C.02 pp.072-139.pdf, s. 74.
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w jego dzisiejszej formie. Zwraca uwagę konsekwencja prowadzonych przez stulecia 
działań oraz szacunek dla dawnych mistrzów i ich koncepcji.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej papież Aleksander VII postanowił uporząd-
kować plac przed Bazyliką św. Piotra, by najważniejsza świątynia chrześcijaństwa 
miała odpowiednią oprawę dla uroczystości religijnych przewidzianych na wieloty-
sięczne tłumy. Do tego trudnego zadania wyznaczył opromienionego sławą Gianlo-
renza Berniniego.

Bernini przedstawił kilka koncepcji ukształtowania placu. Kolegium Kardynalskie 
wielokrotnie i burzliwie nad nimi obradowało. Papież dokonał wyboru tej, w której 
architekt zaproponował utworzenie dwóch placów: trapezowego (Piazza Retta) z mo-
numentalnymi schodami i placu eliptycznego (Piazza Obliqua). Dodatkowo teren zo-
stał znacznie obniżony, zarówno przed samym frontonem, jak i dalej ku środkowi 
elipsy, gdzie jeszcze w 1585 r. Domenico Fontana umieścił obelisk egipski. Plac 
trapezowy unosi się ku fasadzie Bazyliki i dzięki złudzeniom optycznym ją zawęża, 
natomiast plac eliptyczny „przytrzymuje widza” w miejscu dobrej ekspozycji kopuły. 
W ten sposób powstało monumentalne założenie otoczone potężną kolumnadą o 284 
kolumnach, ustawionych w czterech rzędach i ozdobione 96 posągami i herbami 
fundatora – papieża Aleksandra VII. Dwudziestometrowe pilastry i kolumny w po-
rządku dorycko-toskańskim określają założony kształt placów, porządkując chaotycz-
ne otoczenie, równocześnie pozwalają określić i „oswoić” skalę Bazyliki św. Piotra. 
Tak znacznie odsunięcie partii wejścia, dało dobry ogląd fasady i dobrą ekspozycję 
kopuły. Dodatkowo kolumnada osłoniła wiernych przed słońcem i deszczem.

Wszystkie te działania sprawiły, że fasada wydaje się znacznie wyższa i węższa, 
a przede wszystkim stanowi doskonałą oprawę ceremonii. Dodatkowo według słów 
Berniniego: świątynia ta obejmuje niejako ramionami katolików, aby ich umacniać 
w wierze, heretyków, aby ich połączyć z kościołem, niewiernych, aby ich oświecić 
o prawdziwej wierze251. Tak więc zarówno świątynia, jak i plac uzyskały nowy wy-
miar perswazyjny i symboliczny. A Gianlorenzo Bernini nie tylko naprawił błąd Carla 
Maderny, optycznie zwęził fasadę i przywrócił dominującą rolę pięknej kopule pro-
jektu Michała Anioła, ale przede wszystkim stworzył godną oprawę najważniejszej 
świątyni chrześcijaństwa.

Kolumnadę Berniniego realizowano w latach 1656–1667. Niezwykłe koszty całego 
przedsięwzięcia pozwalają nam przypuszczać, jak ważny był dla papieża prestiż i jak 
wielkie było zaufanie do urbanistycznej wizji mistrza. Jeszcze w okresie baroku pla-

251 Ostrowski W., Kompozycje zespołów architektonicznych barokowego Rzymu, [w:] Prace Instytutu Urbanistyki i Architek-
tury, Wyd. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1960, zeszyt 1/14, s. 31.
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nowano przebicie arterii przez dzielnicę Borgo, udało się to dopiero w latach 1934–
1937, w czasach dyktatury Mussoliniego, tworząc znakomitą oś perspektywiczną.

By wejście do gmachów watykańskich stało się odpowiednie dla papieskiej rezyden-
cji, papież polecił, by Gianlorenzo Bernini przebudował skromne, długie i wąskie 
Schody Królewskie Scala Regia na Watykanie. Architekt umieścił wejście w ostatnim 
przęśle kolumnady i wypełnił ją rzędami zmniejszających się kolumn jońskich. Po-
wtórzony za Borrominim i wykorzystany przez artystę efekt iluzjonistyczny sprawił, że 
schody wydają się dłuższe i wyższe252, a więc bardziej monumentalne. Na podeście 
Bernini umieścił konny pomnik Konstantyna Wielkiego, przedstawiający cesarza na 
spiętym koniu.

W latach 1658–1661 na zlecenie papieża Aleksandra VII Bernini wybudował kościół 
pw. S. Tommaso di Villanova w Castel Gandolfo, w pobliżu papieskiej rezydencji. 
Świętego Tomasza, hiszpańskiego pustelnika i kaznodzieję kanonizował właśnie pa-
pież Aleksander VII. W 1658 r. kościół założony na planie krzyża greckiego otrzymał 
powściągliwą fasadę o cechach bliskich architekturze renesansowej, natomiast dy-
namiczne wnętrze zostało podporządkowane kopule i zaskakuje znakomitym zsyn-
chronizowaniem rzeźby z architekturą.

Papież Aleksander VII, który w znaczący sposób wpłynął na wygląd barokowego Rzy-
mu, wiele uczynił dla budowania potęgi własnego rodu. Radykalną zmianę statusu 
przedstawicieli rodu Chigich symbolizowały ogromne rezydencje, monumentalne 
kaplice grobowe i wspaniałe kościoły. Do ich realizacji wybierani byli najlepsi ar-
chitekci, rzeźbiarze i malarze, których talent miał gwarantować najwyższą jakość 
fundowanych dzieł.

Sława Gianlorenza Berniniego w całej Europie była tak duża, że w 1665 r. król Lu-
dwik XIV zaprosił go do Paryża, by przebudował wschodnią ścianę Luwru. Wcześniej 
kolejne projekty architektów francuskich odrzucił minister Colbert. Projekt Berniniego 
został przychylnie przez króla przyjęty, a nawet wstępnie zaakceptowany. Później 
dzięki silnej opozycji czołowych architektów francuskich zrealizowano bardziej kla-
syczny projekt Clauda Perraulta i Louisa le Vau ze słynną kolumnadą. Kolejną pracą 
mistrza w Paryżu był ołtarz w kościele Val de Grace, ufundowanym przez królową 
Annę Austriaczkę.

Zaprezentowane królowi dwie koncepcje przebudowy Luwru były zbyt dynamicz-
ne i zbyt włoskie dla architektów francuskich. Były też trudne do zaakceptowania 
ze względów ambicjonalnych, lecz na gruncie włoskim architektura Berniniego była 
odbierana jako klasycyzująca. Król Ludwik XIV, podobnie jak: niemal każdy z monar-

252 Wcześniej ten sam efekt uzyskał Francesco Borromini w Palazzo Spada. Projekt przebudowy pałacu wykonał on w 1635 r.



82

chów chciał mieć swoje popiersie wykonane ręką mistrza253. Bernini wykonał więc 
w 1665 r. biust portretowy Ludwika XIV, wzorowany na słynnym popiersiu księcia 
Modeny, Francesca I d’Este (1651), a następnie pełen dynamiki pomnik konny króla 
(ob. w Wersalu). Znacznie wcześniej, w 1641 r. wykonał Bernini popiersie kardy-
nała Armanda Richelieu. Pomimo przychylnego przyjęcia artysty przez Ludwika XIV, 
pobyt Berniniego we Francji trudno uznać za sukces.

W czasie pontyfikatu papieża Aleksandra VII Bernini pracował również dla innych 
przedstawicieli rodu. Architekt zaprojektował fasadę Palazzo Chigi-Odescalchi254 przy 
Piazza Santi Apostoli w Rzymie, którą papież przekazał swojemu bratankowi, kar-
dynałowi Flavio Chigi (1631–1693). Bezpośrednią inspiracją był projekt Luwru255, 
zlecony Berniniemu przez króla Ludwika XIV. Na wysokim cokole oparł on bowiem 
pilastry korynckie w wielkim porządku i zwieńczył centralny ryzalit budynku balu-
stradą z posągami. Elewacja pałacu wykazuje również analogie do pałacu Farnese 
w Rzymie poprzez: okna w formie aediculi z alternacją naczółków, boniowane na-
rożniki i herb kardynała nad balkonem I piętra. Ta monumentalna, fasada o zinten-
syfikowanej dekoracji podkreślającej oś wejścia, stała się wzorem dla wielu pałaców 
i obiektów użyteczności publicznej w całej Europie.

Fundacje papieskie w Ariccia pod Rzymem wspierali bratankowie papiescy: kardynał 
Flavio Chigi i jego bracia Mario i Agostino. Drogą wykupu uzyskali oni bowiem księ-
stwo Aricci jako lenno. Nowi właściciele zadbali o odbudowę miasteczka i budowę 
centralnego placu Piazza di Corte ze świątynią i potężnym, choć surowym Palazzo 
Chigi (1664–1672), usytuowanym naprzeciwko kościoła. Projekt pałacu był wyni-
kiem współpracy Gianlorenza Berniniego z jego uczniem Carlem Fontaną. Skromne 
klasycyzujące elewacje pałacu kontrastowały z bogato dekorowanymi wnętrzami. 
Natomiast projekt kościoła S. Maria dell’Asunzione (1661–1665)256 w Ariccia był 
wynikiem przeprowadzonych przez artystę studiów nad budynkiem Panteonu257. 
Nowy kościół na planie koła otrzymał kopułę, opartą na ośmiu żebrach i zwieńczo-
ną latarnią. Portyk wejściowy na schemacie łuku triumfalnego został oparty na fila-
rach, a po dwóch stronach kościoła wzniesiono dwa bliźniacze budynki z portykami. 
W ten sposób przestrzeń placu zyskała monumentalną, scenograficzną oprawę.

Późnym dziełem Gianlorenza Berniniego był projekt niewielkiego kościoła św. An-
drzeja na Kwirynale (1658–1670), wykonany na zlecenie Towarzystwa Jezusowe-

253 Chłędowski K., Rzym…, s. 347.
254 Pierwotny pałac był dziełem Carla Maderny, który wzniósł go dla rodziny Colona. Gianlorenzo Bernini przy współpracy 

z Carlem Fontaną przebudował go w latach (1661–1665).
255 Wg Trachtenberg M., Human I., Architecture from Prehistory to Post-Modernism, The Western Tradition, Academy Edi-

tions, London 1986, s. 346.
256 Decyzją papieża Aleksandra VII wyburzono istniejący kościół.
257 Fascynacja Berniniego antykiem czytelna była w niezrealizowanym projekcie, który miał przywrócić „pierwotną formę” 

rzymskiego Panteonu. Wg Wittkower r., Art…, s. 25.
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go. Kościół ten był przeznaczony dla nowicjatu, a zarazem dla papieskich dworzan. 
Głównym fundatorem kościoła był kardynał Camillo Pamphilj, lecz o wyborze archi-
tekta zdecydował sam papież, on też zatwierdził plan świątyni. Kościół św. Andrzeja 
wybudowano naprzeciwko Pałacu Kwirynalskiego, kontynuowano budowę kościoła 
św. Karola przy Czterech Fontannach Francesco Borrominiego.

Teatralizacja i perswazyjność architektury została w sposób znakomity zrealizowana 
przez Berniniego w S. al Quirynale258 – pisał Tomasz Dziubecki. Tym razem architekt 
założył kościół na planie elipsy, ze spłaszczoną kopułą i potężnym portykiem kolum-
nowym w kształcie aediculi. W niecodzienny sposób umieścił wejście na krótkiej osi 
elipsy, co pozwoliło na lepszą ekspozycję fasady i cofnięcie elewacji kościoła w stosun-
ku do ulicy. Niewielki placyk przed kościołem doskonale organizują oparte na wklę-
słym łuku niewysokie ścianki, wyodrębniając w zdecydowany sposób wejście główne. 
Wnętrze inspirowane Panteonem mieści osiem kaplic, z których tylko dwie flankujące 
prezbiterium są oświetlone oknami. Dzięki takiemu zabiegowi uwagę przykuwa ołtarz 
główny z obrazem przedstawiającym męczeństwo św. Andrzeja i posągiem świętego 
symbolizującym jego duszę unoszącą się ku niebu. Uwagę widza zwraca gest anio-
ła, kierujący dłoń ku górze, a efekt wznoszenia pogłębia rozświetlona przestrzeń nad 
obrazem i załamany naczółek zwieńczenia. Znakomity efekt dramatyczny i umiejętne 
operowanie światłem wewnątrz kościoła ukazuje pełnię talentu Berniniego.

Po śmierci papieża Klemensa IX, który zamierzał wystawić dwa grobowce dla swoje-
go poprzednika Aleksandra VII i dla siebie, myśl tę podjął bratanek papieża kardynał 
Flavio Chigi. Wyszukany grobowiec Aleksandra VII projektu Gianlorenza Berniniego 
powstał w Bazylice św. Piotra. Grobowiec, wykonany w latach 1671–1678, został 
umieszczony w południowej nawie Bazyliki. U podnóża monumentu umieszczono 
marmurowe rzeźby personifikacji cnót, przypisywanych papieżowi, są to Miłosier-
dzie, Prawda, Roztropność i Sprawiedliwość, a nad wejściem do krypty wykonany 
w brązie posąg Śmierci. Monument, który doskonale łączy rzeźbę z architekturą, 
wieńczy posąg papieża Aleksandra VII. Grobowiec Klemensa IX postawił w Bazylice 
Matki Bożej Większej jego następca papież Klemens X. Także ten grobowiec flankują 
personifikacje Miłosierdzia i Prawdy.

Klasycyzujący styl Berniniego z dynamicznym stylem Borrominiego próbował łączyć 
w swojej twórczości Giovanni Antonio de Rossi (1616–1695). Jego dziełem był Pa-
lazzo Altieri, przy Piazza del Gesú, należący do arystokratycznej rzymskiej rodziny. 
Gdy jej przedstawiciel – Giambattista Altieri został mianowany kardynałem przez 
papieża Urbana VIII, dotychczasowa siedziba okazała się nie dość reprezentacyjna, 

258 Dziubecki T., Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego. T_Dziubecki_pl_Przestrzen_1_2014.pdf, s. 14, dostęp 
24.05.2017.
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przystąpiono więc do jej rozbudowy. W projekcie pałacu architekt nawiązał do po-
żądanego wzoru – rzymskiego pałacu możnego rodu Farnese. Kolejnym bodźcem do 
następnej fazy rozbudowy był wybór Emilia Bonawentury Altieriego (1590–1676) 
na papieża. Po wyborze przybrał on imię Klemensa X. Jego nepot kardynał Paoluzzi 
Altieri nie tylko nadzorował kolejną fazę rozbudowy pałacu, lecz przede wszystkim 
przejął administracyjne obowiązki sędziwego papieża.

WYBITNI TWÓRCY DOJRZAŁEGO BAROKU – CARLO RAINALDI I PIETRO DA 
CORTONA

Carlo Rainaldi (1611–1691) był wybitnym przedstawicielem baroku rzymskiego. Po-
czątkowo pracował z ojcem, później z Francesco Borrominim, z którym przeszedł 
do opozycji przeciwko Berniniemu. Rola Borrominiego, a także Rainaldiego, wzrosła 
za pontyfikatu papieża Innocentego X. Wspominanym już pomysłem Carla Rainal-
diego było zaprojektowanie dwóch bliźniaczych kościółków przy Piazza dell Popolo, 
tworzących jakby bramę wjazdową do Rzymu. Kościół Santa Maria in Montesanto 
(1662–1675) był realizowany przy współudziale Gianlorenza Berniniego, natomiast 
kościół Santa Maria dei Miracoli przy udziale Carla Fontany.

Do istotnych realizacji C. Rainaldiego należał kościół Santa Maria in Campitelii oraz 
fasada kościoła San Andrea della Valle259. Decyzję o budowie tych obiektów, a także 
kościołów przy placu del Popolo, podjął niemal równocześnie około 1660 r. papież 
Aleksander VII. Projekt kościoła Sana Maria in Campitelii ulegał wielu zmianom, 
w rezultacie Rainaldi uzyskał dynamiczne wnętrze i umiejętnie ukierunkował wzrok 
widza na doskonale oświetlony ołtarz główny. Projekt elewacji macierzystego kościo-
ła teatynów architekt oparł na elewacji kościoła Il Gesú della Porty. Dla skromnego 
Bractwa Najświętszego Sakramentu przebudował kościół przy Piazza Poli, w rzym-
skiej dzielnicy Trevi. Carlo Rainaldi był również autorem pełnej inwencji rozbudowy 
długiego skrzydła pałacu Borghese (1671–1676), w kierunku Tybru260. Istotnym pro-
blemem w pełnej ocenie twórczości Rainaldiego jest fakt ścisłej współpracy z innymi 
wybitnymi twórcami, dlatego tak trudne jest wydzielenie jego osobistego wkładu.

259 Wcześniej budową kościoła San Andrea Della Valle kierował Carlo Maderna.
260 Przebudowę zakupionego przez kardynała Camillo Borghese (późniejszego papieża Pawła V) renesansowego pałacu projektu 

Vignoli, na Palazzo Borghese (1604) rozpoczął architekt Flaminio Ponzio. Ponieważ fundator sukcesywnie skupował przylegają-
ce do pałacu nieruchomości. rozbudowę pałacu kontynuował Carlo Maderna. Kolejne zmiany zainicjował siostrzeniec papieża 
kardynał Scipione Borghese, dla niego pracował wówczas holenderski architekt i projektant ogrodów Jan van Santen.
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Pietro da Cortona261 (1596–1669) był nie tylko słynnym malarzem fresków, ale 
także obok Berniniego ulubionym architektem papieża Aleksandra VII. Najbardziej 
znane jego freski możemy podziwiać w pałacu Barberinich w Rzymie i w pałacu Pit-
tich we Florencji. Dzięki wysokiej pozycji artysty i uznaniu dla jego talentu latach 
1634–1638 Pietro da Cortona przewodniczył najlepszej uczelni artystycznej – Aka-
demii św. Łukasza. Dla współczesnych twórców istotne znaczenie miał spór, który 
rozgorzał między Pietro da Cortoną, a Andrea Sacchim262: Główna dysputa odbyła 
się 14 listopada tegoż roku [1636]. Sacchi reprezentował poglądy grupy artystów 
o tendencjach klasycyzujących (Poussin, Duquesnoy, Domenichino). Pietro da Cor-
tona, który w latach 1634–1636 był principe Akademii, wyrażał przekonania tych 
twórców, którzy w swej sztuce dążyli do ekspresji, bogactwa dekoracyjnego i drama-
tyzmu, a więc tych, których styl zwykło się określać jako barokowy263. Te nurty przez 
okres baroku ścierały się i trwały obok siebie.

Jedną z pierwszych architektonicznych prac Pietra da Cortony w Rzymie była prze-
budowa w latach 1634–1650 kościoła św. św. Łukasza i Martyny (Santi Luca e 
Martina). Pierwotnie patronem średniowiecznego kościoła przy Forum Romanum 
była św. Martyna. Gdy w 1588 r. w opiekę wzięli ten kościół przedstawiciele Aka-
demii św. Łukasza dodano mu jeszcze drugiego patrona, św. Łukasza Ewangelistę. 
Przebudowę, położonego w pobliżu Kapitolu obiektu, wzdłuż trasy papieskich proce-
sji, zlecił kardynał Francesco Barberini, a ufundował papież Urban VIII. Prestiżowe 
położenie kościoła podkreślił architekt reprezentacyjną, parawanową fasadą. Dwu-
kondygnacyjna elewacja kościoła w części środkowej została nieznacznie wybrzu-
szona. Zastosowane w niej uwięzłe kolumny „przypominają”, że mistrzem Cortony 
w dziedzinie architektury był Michał Anioł.

Bliską stylowi Borrominiego elewację otrzymał kościół Santa Maria della Pace (1656–
1667) przebudowany przez Pietra da Cortonę na zlecenie papieża Aleksandra VII. 
Papież był żywo zainteresowany projektem tego kościoła, mieściła się w nim bowiem 
kaplica rodu Chigi, z którego się wywodził. Naprzemiennie zastosowane elemen-
ty wklęsłe i wypukłe fasady wprowadzają barokowy ruch i plastyczny światłocień, 
zaś w partii portyku wejściowego czytelna jest inspiracja artysty starożytną świątynią 
Westy w Rzymie. Całości dopełnia potężna kopuła. Dla Pietra da Cortony, który był 
równocześnie malarzem i dekoratorem wnętrz, naturalnym działaniem była kreacja 
otoczenia kościoła dla jak najlepszej jego ekspozycji. Dlatego wyburzył on partie ota-

261 Urodzony i wykształcony we Florencji Pietro da Cortona. pracował głównie w Rzymie i Florencji. We Florencji dla Wiel-
kiego Księcia Ferdinando II de Medici, który był jego protektorem, wykonał freski w Sala della Stufa w Palazzo Pittich. Da 
Cortona został pochowany w zaprojektowanym przez siebie rzymskim kościele św. św. Łukasza i Martyny.

262 Andrea Sacchi (1599–1661) był wybitnym malarzem iluzjonistycznym. W pałacu Barberinich wykonał on, między inny-
mi, alegoryczny fresk: Boska Mądrość.

263 Junius F., Spór w Akademii św. Łukasza (1636), [w:] Białostocki J., Teoretycy…, s. 91.
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czających kościół budynków i przeprojektował ich fasady, powiększając w ten spo-
sób niewielki plac oraz nadając mu spójny, elegancki, a zarazem teatralny charakter. 
Bez akceptacji i zdecydowanego wsparcia papieża takie działanie byłoby niemożliwe 
do zrealizowania. Umieszczone wokół architrawu motywy liści dębu i napis: Susci-
piant montes pacem populo et colles ilstitiam (Niech góry przyniosą ludowi pokój, 
a wzgórza sprawiedliwość) nawiązują do herbu rodu Chigi, z którego wywodził się 
papież Aleksander VII. Dzięki takim kompleksowym działaniom obiekt ten uzyskał 
istotny wydźwięk propagandowy.

Trzecim kościołem Cortony w Rzymie była bazylika Santa Maria in Via Lata (1658–
1662)264 (obecnie Via del Corso), związana ze św. Pawłem. Bazylika została od-
nowiona w 1639 r. przez Cosimo Fanzago, lecz klasycyzującą elewację z głębokim 
portykiem i charakterystycznym motywem olbrzymiej serialny, na drugiej kondygna-
cji, wykonano według projektu Pietra da Cortony. Ołtarz główny ozdobił obraz Ma-
donny przypisywany Berniniemu.

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA RZYMU W OKRESIE PÓŹNEGO BAROKU 
JAKO WYRAZ MECENATU PAPIESKIEGO

W okresie późnego baroku Rzym nie ogrywa już czołowej roli w dziedzinie architek-
tury: Wszytko co miał do powiedzenia nowego, prekursorskiego – zakomunikował 
wcześniej, pisał Władysław Tomkiewicz265.

Na tle pontyfikatów papieskich późnego baroku korzystnie jako mecenas sztuki, wy-
różnił się Lorenzo Corsini, który po wyborze przybrał imię Klemensa XII (1730–
1740)266. Papież nakazał wybudowanie: nowej fasady Bazyliki św. Jana Chrzciciela 
na Lateranie, fontanny di Trevi i wydatnie powiększył zbiory Biblioteki Watykańskiej. 
Na wezwanie papieża Klemensa XII architekt Alessandro Galilei (1691–1737)267 
wrócił z Irlandii, w której przebywał w latach 1717–1730. Papież zlecił mu wów-
czas budowę swojej kaplicy grobowej Capella Corsini.

Gdy ogłoszono konkurs na projekt elewacji Bazyliki św. Jana Chrzciciela na Lateranie, 
wygrał go właśnie Galilei. W 1733 r. architekt zaprojektował elewację południową Ba-
zyliki. Klasycyzująca fasada w wielkim porządku zwieńczona posągami nawiązuje do 

264 Wittkower r., Art…, s. 244.
265 Tomkiewicz W., Piękno wielorakie sztuka baroku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 49.
266 Papież Klemens XII, Lorenzo Corsini (1652–1740) był synem Bartolomea Corsini i Elisabetty Strozzi. W 1706 r. został 

kardynałem. Jako papież nie odnosił sukcesów w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Za jego pontyfikatu nastąpił najazd 
wojsk hiszpańskich na Państwo Kościelne. Największe sukcesy osiągnął schorowany papież na polu kultury.

267 Alessanro Galilei (1691–1737) florencki matematyk, architekt, twórca traktatów o perspektywie i fortyfikacjach. Poza 
Italią tworzył w Irlandii, między innymi rezydencję Castletown, niedaleko Dublina.
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stylu palladiańskiego, jest jednak bardziej surowa. Znacznie wcześniejsza elewacja 
północna (1586), gloryfikująca papieża Sykstusa V, jest dziełem Domenica Fontany. 
Wewnątrz Bazyliki papież nakazał renowację kaplicy świętego Andrei Corsiniego. Na-
tomiast wnętrza Bazyliki w okresie dojrzałego baroku przebudował Francesco Borromi-
ni. Max Dvořák badający etapy prac nad restauracją Bazyliki św. Jana Chrzciciela na 
Lateranie: Był zdumiony troskliwością, z jaką Borromini starał się zachować fragmen-
ty starego kościoła (…)268. Projekt imponującej rodowej siedziby – pałacu Corsinich 
(1729–1732)269 w dzielnicy Trastevere, bratanek papieża Klemensa XII, kardynał Neri 
Maria Corsini zlecił również pochodzącemu z Florencji architektowi Ferynadowi Fudze. 
Natomiast do rozbudowy portu w Anconie wezwał architekta Luigi Vanvitellego270. 

Istotnym osiągnięciem urbanistycznym, powstałym w czasie pontyfikatu Klemensa 
XII są Schody Hiszpańskie. Ulice via Babuina i via Sistina zbliżają się do siebie 
przy trójkątnym Placu Hiszpańskim271. W jego centrum znajduje się fontanna della 
Barcaccia (1627–1629) Pietra Berniniego – ojca Gianlorenza. Pomysłodawcą formy 
fontanny miał być sam papież Urban VIII, który ujrzał w tym miejscu łódź wyrzuconą 
w czasie powodzi przez wody Tybru. Powyżej wznosi się kościół S. Trinità dei Mon-
ti, zbudowany w końcu XVI w. dla katolików francuskich zamieszkałych w Rzymie. 
Kościół zaprojektował prawdopodobnie Annibale Lippi. Autorstwo skromnej, późno-
renesansowej dwuwieżowej fasady jest przypisywane architektowi Giacomo della 
Porta. Dopiero w 1789 r. dla podkreślenia rangi świątyni przed kościołem ustawiono 
obelisk wzorowany na obelisku z placu del Popolo.

Ze względu na znaczną różnicę poziomów nie można było połączyć ulic: via Babuina 
z via Sistiną, która prowadzi do bazylik: Matki Bożej Większej, św. Krzyża w Jerozo-
limie, a także św. Jana Chrzciciela na Lateranie. Różnicę poziomów wynoszącą aż 
21 m. pokonali dopiero Alessandro Specchi i Francesco de Sanctis przy pomocy 140 
stopni w projekcie Schodów Hiszpańskich. Przemyślana forma schodów, wachlarzo-
wo rozchodzące się i na powrót schodzące się biegi, nadają całości wyrafinowaną 
formę rzeźbiarską. Schody Hiszpańskie stanowią ważne osiągnięcie urbanistyczne 
i tworzą znakomitą scenograficzną oprawę uroczystości kościelnych i świeckich. Pra-
ce prowadzono w latach 1721–1725, a koszty pokryła ambasada francuska272, dla-
tego nazwa tego barokowego dzieła wydaje się przewrotna.

268 Giedion S., Przestrzeń, czas I architektura. Narodziny nowej tradycji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1968, s. 149.

269 Projektując pałac architekt sięgnął do repertuaru form późnorenesansowych. Wg: Briggs M.S. Baroque Architecture, 
Wydawnictwo McBride, Nast & Company, New York 1914, s. 64.

270 Luigi Vanvitelli (1700–1773) był czynny w Rzymie i Anconie. Później zatrudniony przez Karola Burbona – króla Neapolu 
i Sycylii oraz księcia Parmy i Piacenzy, zaprojektował jego Pałac Królewski w Casercie, a także Piazza Dante w Neapolu 
inspirowany Kolumnadą Berniniego. Władca Neapolu został w 1735 r. także królem Hiszpanii jako Karol III.

271 W okresie baroku przy Placu Hiszpańskim mieścił się pałac ambasadora Hiszpanii.
272 Regentem we Francji był wówczas Filip II Burbon-Orleański, wobec małoletniości Ludwika XV.
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Stosunkowo niedaleko znajduje się słynna fontanna di Trevi, stanowiąca ujście akwe-
duktu, zbudowanego jeszcze przez cesarza Agrypę. Zlecony przez papieża Urba-
na VIII Berniniemu projekt nie został zrealizowany. Inicjatywę jej budowy podjął 
na nowo papież Klemens XII. Tym razem projekt i realizację podjął Niccolo Salvi 
(1697–1751). Fontannę di Trevi zrealizowano u schyłku baroku (1735–1776), jej 
tło stanowi olbrzymi łuk triumfalny, który przysłonił fasadę istniejącego pałacu. Roz-
mach, teatralność założenia, symetria, użyty wielki porządek i niezwykły dynamizm 
rzeźb, w tym: Okeanosa i dwóch trytonów, sprawia, że fontanna di Trevi reprezentuje 
wszystkie cechy dzieła barokowego.

Następca Klemensa XII – Benedykt XIV273, nie tylko wspierał sztukę i naukę, lecz tak-
że swoimi mądrymi posunięciami załagodził konflikty z Neapolem, Portugalią i Hisz-
panią. Papież, który wcześniej dbał o finanse papiestwa podejmował próby reform 
gospodarczych Państwa Kościelnego, stosował protekcjonizm chroniący miejscową 
wytwórczość. Papież zakładał uczelnie, wspierał handel, obniżał podatki, założył ga-
lerię malarstwa, restaurował i dekorował wiele kościołów. 

W 1743 r. na zlecenie papieża Benedykta XIV nową elewację frontową otrzymała 
starochrześcijańska Bazylika Matki Bożej Większej z V w., należąca bazylik patriar-
chalnych. Jej autorem był architekt Ferdynand Fuga (1699–1782)274. Wysoka na 
75 m romańska kampanila, a monumentalności proporcjonalnej fasadzie dodały po-
tężne budynki kapituły po jej dwóch stronach. Wewnątrz kościoła po prawej stronie 
ołtarza znajduje się kaplica papieża Sykstusa V, na planie krzyża greckiego, wyko-
nana według projektu Domenica Fontany i po lewej stronie kaplica papieża Pawła V, 
zwana Pawłową lub kaplicą Aldobrandinich, dzieło Flaminio Ponzio. Rangę Bazyliki 
podkreśla kolumna z bazyliki Maksencjusza z figurą NMP275, którą w 1614 r. naka-
zał tu ustawić papież Paweł V.

Za pontyfikatu Benedykta XIV z Indeksu Ksiąg Zakazanych wykreślono między inny-
mi dzieła Mikołaja Kopernika i Galileusza. Papież wspierał nauki przyrodnicze, a tak-
że archeologię. W związku z nowymi, spektakularnymi odkryciami w Herkulanum 
(1709) i Pompejach (1748) społeczeństwo Italii i całej Europy żywo zainteresowało 
się antykiem. Dzięki tolerancyjnej postawie i mądrym posunięciom papieża Bene-
dykta XIV pozycja papiestwa wzrosła, a Rzym stał się ważnym centrum oświecenia.

273 Benedykt XIV (1675–1758) wł. Prospero Lorenzo Lambertini. Studiował w Collegium Clementinum i Uniwersytecie La 
Sapienza w Rzymie. Nie tylko wspierał naukę, ale sam również był uczonym. Działał w duchu postanowień Soboru Try-
denckiego. Dzięki jego umiejętnościom dyplomatycznym i obniżeniu podatków poprawiła się sytuacja Kościoła.

274 Ferdynand Fuga (1699–1782) urodził się we Florencji, tworzył w Rzymie i Neapolu. W Rzymie zasłynął fasadą Bazy-
liki Matki Bożej Większej i projektem kościoła św. Apolinarego. Dla świeckiego bractwa (Compagnia della Morte) Fuga 
wzniósł interesującą fasadę kościoła Santa Maria dell’Orazione e Morte w centrum Rzymu.

275 Kolumna przed Bazyliką Matki Bożej Większej stała się inspiracją dla Kolumny Zygmunta w Warszawie, projektu Konstan-
tego Tencelli.
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MECENAT PAPIEŻA URBANA VIII I KLUCZOWA ROLA GIANLORENZO BERNINIEGO

Il. 23. Portret papieża Urbana VIII, Gianlorenzo Bernini

Il. 24. Watykan, Konfesja nad Grobem św. Piotra

Il. 25. Rzym, Palazzo Barberini, arch. Carlo Maderna, Gianlorenzo Bernini i Francesco Borromini

Il. 26. Rzym, Palazzo Barberini, mapa Giovanni Battista Nolli (1748)
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Il. 27. Rzym, kościół św. Bibiany (1624–1626), arch. Gianlorenzo Bernini 

Il. 28. Rzym, Fontanna Trytona (1643) na Piazza Barberini ozdobiona herbem papieskim, Gianlorenzo Bernini

Il. 29. Rzym, kościół św. Łukasza i Martyny (1634–1650), arch. Pietro da Cortona
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TWÓRCZOŚĆ FRANCESCO BORROMINIEGO

Il. 30. Rzym, kościół San Carlo alle Quatro Fontane, fundacja Zakon Trójcy Przenajświętszej, arch. Francesco 
Borromini, elewacja (1667) 

Il. 31. Rzym, kościół San Carlo alle Quatro Fontane, wnętrze

Il. 32. Rzym, kościół San Carlo alle Quatro Fontane, rzut (1638)

Il. 33. Rzym, kościół San Carlo alle Quatro Fontane, widok na wnętrze kopuły, arch. Francesco Borromini 
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Il. 34. Rzym, kościół San Ivo (1642–1650), wzniesiony z polecenia papieża Urbana VIII, arch. Francesco 
Borromini, widok dziedzińca

Il. 35. Rzym, kościół San Ivo, widok kopuły

Il. 36. Rzym, wnętrze Bazyliki św. Jana na Lateranie (1646), arch. Francesco Borromini

Il. 37. Rzym, Palazzo della Propaganda FIDE (1646), arch. Francesco Borromini
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MECENAT PAPIEŻA INNOCENTEGO X

Il. 38. Portret papieża Innocentego X, Velazquez

Il. 39. Rzym, na pierwszym planie Fontanna Czterech Rzek, Gianlorenzo Bernini

Il. 40. Rzym, Plac Navona przebudowany z inicjatywy papieża Innocentego X
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Il. 41. Rzym, Palazzo Doria-Pamphilj, przebudowa od 1654 r. dla Camillo Pamphilj, arch. Antonio del Grande, 
elewacja od Via del Corso (1735), arch. Gabriele Valvassori

Il. 42. Rzym, Galleria degli specci – Palazzo Doria-Pamphilj

Il. 43. Rzym, Galleria Colonna, przebudowa pałacu: Gianlorenzo Bernini, Antonio del Grande, Carlo Fontana
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MECENAT PAPIEŻA ALEKSANDRA VII

Il. 44. Portret papieża Aleksandra VII, Giovanni Battista Gaulli

Il. 45. Rzym, Brama del Popolo przebudowana i ozdobiona herbem papieża Aleksandra VII (1655), Gianlo-
renzo Bernini 
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Il. 46. Kościół Santa Maria della Pace, arch. Pietro da Cortona, plan

Il. 47. Kościół Santa Maria della Pace, arch. Pietro da Cortona, sztych Giovanni Battista Falda

Il. 48. Rzym, kościół Santa Maria della Pace (1656), sztych Giuseppe Vasi
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Il. 49. Rzym, kolumnada przed Bazyliką św. Piotra (1656–1667), projekt Gianlorenza Berniniego 

Il. 50. Rzym, kościół San Andrea na Kwirynale (1658), Gianlorenzo Bernini, fundator kardynał Camillo Pam-
philj

Il. 51. Rzym, kościół San Andrea na Kwirynale, ołtarz główny z posągiem świętego Andrzeja
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Il. 52. Rzym, kościół San Ignazio (1626-1650), arch. Orazzio Grassi

Il. 53. Rzym, kościół San Ignazio, fasada, arch. Alessandro Algardi

Il. 54. Rzym, kościół San Ignazio, fresk Triumf Misji Jezuickich (1694), Andrea Pozzo
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BAROK W GENUI, FLORENCJI I WENECJI ORAZ PÓŹNY 
BAROK W ITALII

TŁO HISTORYCZNE

W okresie baroku dojrzałego decydujące znaczenie na polu architektury i sztuki zy-
skał Rzym dzięki mecenatowi kolejnych papieży. Trwająca przez wieki rywalizacja 
między Francją a Hiszpanią o wpływy w Italii paradoksalnie stabilizowała pozycję 
papiestwa276.

Wraz z końcem pontyfikatu Aleksandra VII (1655–1667) Rzym utracił inspirującą 
rolę w dziedzinie architektury, papieże nie przykładali bowiem wielkiej wagi do sztuki 
i architektury. Tak charakteryzuje moment zwrotny w baroku rzymskim Władysław 
Tatarkiewicz: Nowy styl stulecia – barok – był formacją rzymską, w muzyce nikt Wło-
chom nie dorównał; w plastyce mieli Berniniego i Borrominiego. Ale utracili swoją 
pozycję, przestali być jedyni277. Nadal w Rzymie powstawało dużo nowych budowli, 
ale to nie one dyktowały trendy w architekturze europejskiej. Pozycja gospodarcza 
i polityczna Państwa Kościelnego zaczęła słabnąć znacznie wcześniej, jej oznaki do-
strzegano już w latach 20. XVII w. Narastało zagrożenie ze strony Turcji. Odpowie-
dzią była działalność papieża Innocentego XI (1676–1689)278, który doprowadził 
do sojuszu między cesarzem Leopoldem I a królem Janem III Sobieskim. By uczcić 
wielkie zwycięstwo nad Turcją, dzień 12 września uczynił świętem Imienia Maryi. 
Kolejnym krokiem papieża było utworzenie Świętej Ligi, do której przystąpiły: Pań-
stwo Kościelne, Austria, Polska, Wenecja, a później także Rosja.

W drugiej połowie XVII w. król Ludwik XIV, budując potęgę Francji, wzmacniał armię, 
centralizował aparat administracyjny, a w gospodarce ograniczał import i wspierał 
wytwórczość krajową. By manifestować własną pozycję, podjął decyzję o budowie 
ogromnej rezydencji w Wersalu. Bezpośrednie rządy Ludwika XIV279 utrwaliły ab-

276 von Ranke L., Dzieje papiestwa w XVI–XIX w., t. 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 367.
277 Tatarkiewicz W., Historia estetyki, estetyka nowożytna, t. 3, Arkady, Warszawa 1991, s. 294.
278 Papież Innocenty XI, Benedetto Odescalchi (1611–1689), sprzeciwiał się nepotyzmowi i symonii, reformował urzędy, 

dbał o katechizację. Został uznany błogosławionym Kościoła katolickiego. Wg Kelly J.N.D., Encyklopedia papieży, Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 401–403.

279 Po śmierci kardynała Mazariniego król Ludwik XIV nie powołał następcy kardynała i objął samodzielne rządy w państwie 
(1661–1715).
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solutyzm we Francji i stały się wzorem dla monarchów europejskich. Wzorcem stał 
się również wersalski dwór z jego rozbudowanym ceremoniałem i sama rezydencja 
Króla Słońce. Kolejne zwycięskie wojny prowadzone przez Francję podniosły jej zna-
czenie, jednak zbyt daleko posunięta ekspansja doprowadziła do kolejnego odwróce-
nia sojuszy. Późne lata długiego panowania Ludwika XIV przyniosły poważny kryzys 
ekonomiczny i zmierzch potęgi Francji.

Pod koniec XVII w. pojawił się nowy nurt w kulturze nazwany oświeceniem. Nurt 
ten, promujący potęgę rozumu, miał wyraźny rys antyklerykalny. Jego wybitnymi 
przedstawicielami byli między innymi: Wolter, Denis Diderot i Jean-Jaques Rousse-
au. Głównym celem ataków był zakon jezuitów280.

Ostatnią wolą króla Hiszpanii Karola II Habsburga, który nie pozostawił potomka, 
było objęcie tronu hiszpańskiego przez dynastę Burbonów. Sprzeciwili się temu 
Habsburgowie. Po śmierci Karola II Habsburga wybuchła wojna o sukcesję. Fran-
cja, Wielka Brytania, Holandia, Austria i Prusy walczyły o schedę po hiszpańskich 
Habsburgach. Wszyscy władcy tych krajów byli bowiem w mniejszym lub większym 
stopniu spokrewnieni z ojcem Karola II Filipem III. Wojska francuskie wkroczyły do 
północnej Italii, a wojska pod dowództwem Eugeniusza Sabaudzkiego ruszyły w kie-
runku Francji. Armia francuska ponosiła kolejne klęski. Gdy w 1715 r. zmarł król 
Ludwik XIV, tron Hiszpanii przypadł jego prawnukowi Filipowi Burbonowi, jednak 
sytuacja gospodarcza Francji stała się dramatyczna. W czasie wojny o sukcesję hisz-
pańską (1701–1717) trudne chwile przeżywało również Państwo Kościelne, zwłasz-
cza wówczas, gdy wojska cesarskie zmusiły do kapitulacji dwudziestotysięczną armię 
papieską. Zmiana polityczna na hiszpańskim tronie zachwiała pozycją Kościoła, któ-
ry najpierw poparł Filipa V, a następnie musiał uznać Karola III jako króla Hiszpanii.

Gdy malało znaczenie Państwa Kościelnego, zaczęła rosnąć rola księstw w Italii, po-
mimo faktu ich uzależnienia od władców hiszpańskich. W późnym baroku modę 
w architekturze zaczęły dyktować miasta północnej Italii, dla których był to okres 
ekonomicznego rozwoju. W Wenecji próbowano prowadzić niezależną od Habsbur-
gów politykę, a wenecka szkoła malarstwa ponownie święciła triumfy. Sztukę popie-
rała zarówno Republika Genueńska, jak i Piemont. Trudniejsza sytuacja panowała 
w Lombardii.

280 Powszechna krytyka tego zgromadzenia, wspierana przez Burbonów, doprowadziła do wydania przez papieża Klemensa 
XIV w 1773 r. bulli o kasacie Towarzystwa Jezusowego.
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BAROK W GENUI, BOLONII I FLORENCJI

By omówić barokową architekturę w Genui, należy wrócić do początków tego okre-
su. Działalność admirała Andrea Dorii (1466–1560)281, wyzwolenie spod wpływów 
Francji, wreszcie sojusz z Hiszpanią, w tym zmiana konstytucji, doprowadziły do 
powstania Republiki Arystokratycznej Genui. Najważniejszą rolę w Republice grał 
ród Doria. Do Genui należała Liguria, Korsyka i Lukka, a Księstwo Toskanii pod 
rządami Medyceuszy zostało od Genui uzależnione. Sojusz z Hiszpanią przyniósł 
kupcom genueńskim szereg przywilejów w całym Imperium Hiszpańskim i pozwalał 
zachować niezależność od Księstwa Sabaudii. Dla Republiki rozpoczął się wówczas 
okres względnego dobrobytu. Jednak kryzysy, które nawiedzały Hiszpanię w XVII w., 
powodowały kryzysy i bankructwa w Genui. W czasie trwania wojny hiszpańsko-
-francuskiej król Ludwik XIV poprzez twarde ultimatum wymusił na Genui zerwanie 
związków z Hiszpanią. Wobec odmowy miasto zbombardowano. W 1658 r. doża 
Genui podpisał jednak akt poddańczy w Wersalu.

Pod koniec XVI w. dominujący wpływ na architekturę Genui, wywarły manierystycz-
ne pałace Galeazza Alessiego, szeroko rozpropagowane przez Paula Rubensa w pu-
blikacji Palazzi di Genova282, wydanej w Antwerpii w 1622 r. 

Decyzją Senatu z 1550 r. nowe ulice powstały na północ od ciasno zabudowane-
go średniowiecznego miasta. Wkrótce wzdłuż prowadzonej po liniach prostych ulicy 
Strada Nuova (ob. via Garibaldi), wykształcony w Rzymie architekt Galeazzo Alessi 
(1512–1562) wzniósł dla najbogatszych genueńskich rodów reprezentacyjne, spój-
ne stylowo pałace. Pomimo różnorodności rozwiązań, cechowała je: pierzejowa za-
budowa, wzorowana na pałacach rzymskich, charakteryzująca się rozbudowanymi: 
holami, monumentalnymi klatkami schodowymi i obszernymi dziedzińcami. Dalszej 
budowie nowych, dzielnic sprzyjało ustanowienie listy pałaców (Rolli di Genova) 
prywatnych siedzib godnych podejmowania oficjalnych wizyt przez władze Republiki 
Genui już w 1576 r.283. 

Około 1606 r. przedstawiciel zamożnej rodziny genueńskich bankierów, Giovanni 
Agostino Balbi zlecił Bartolomeo Bianco (1590–1657) projekt nowej ulicy – via Balbi, 
łączącej port z Bramą św. Tomasza (zachodnią bramą miasta). Pochodzący z Como 

281 Andrea Doria (1466–1560), admirał i wybitny polityk genueński. Początkowo w czasie wojen włoskich popierał króla 
Franciszka I. Od 1528 r. wierny stronnik cesarza Karola V. W zamian za poparcie Hiszpanii genueńczycy otrzymali liczne 
przywileje.

282 Peter Paul Rubens (1577–1640) był nie tylko uznanym malarzem flamandzkim, ale również dworzaninem i dyplomatą. 
W latach 1605–1606 odbył podróż do Genui. Jego książka Pałace Genui, wydana w 1622 r., zawiera plany i fasady 
pałaców oraz kilku kościołów. Wg Raeburn M., Architecture of the Western World, Orbis Publishing Limited, New York 
1982, s. 150.

283 W sumie 42 pałaców z Listy – Rolli di Genova, powstałych w XVI i XVII w., wzdłuż nowoprojektowanych ulic zostało wpi-
sanych w 2006 r. na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wg: https://it.wikipedia.org/wiki/Rolli_di_Genova, dostęp 
9.01. 2018. 
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Bartolomeo Bianco był wówczas przodującym architektem w Genui. W 1620 r. przy 
tej ulicy powstał z inicjatywy Stefano Balbi, pałac zwany Palazzo Reale284. Wkrót-
ce przy via Balbi Bartolomeo Bianco, zaprojektował kolejne pałace rodu Balbich285, 
kolegium jezuickie (przekształcone w 1775 w Uniwersytet) i kościół. W ten sposób 
powstała nowoczesna zabudowa, a ulicę w czasach świetności rodu, zwano „Strada 
delli Signori Balbi”.

Budowa kolegium jezuickiego (Palazzo dell’Universita), rozpoczęła się w latach 30 
XVII w., Rozbudowane partie schodów, rampy i usytuowane na różnym poziomie 
arkadowe dziedzińce o zdwojonych kolumnach wynikały z położenia budowli na 
stoku o sporym nachyleniu. Obok kolegium karmelici bosi wznieśli (1629–1635), 
zaprojektowany przez Bartolomeo Bianco kościół (chiesa dei Santi Vittore e Carlo) 
ufundowany, podobnie jak kolegium przez rodzinę Balbi. Jednonawowy kościół na 
planie krzyża łacińskiego otrzymał sześć kaplic bocznych i kopułę na skrzyżowaniu 
nawy z transeptem. Także w tym projekcie architekt zręcznie pokonał znaczne róż-
nice poziomów, za pomocą ramp i schodów. Dzięki umiejętności łączenia, pełnych 
umiaru i elegancji budynków, z otoczeniem architekt stworzył spójne, a zarazem eli-
tarne założenie urbanistyczne. 

W okresie wczesnego renesansu Bolonia podlegała Mediolanowi, ale już od 1506 r. 
aż do 1860 r. była zależna od Państwa Papieskiego. W baroku bolońskim należy 
wyróżnić Sanktuarium Madonna di San Luca (1723–1757)286, projektu miejscowe-
go architekta Carla Francesca Dotli (1670–1759). Sanktuarium oparte na central-
nym planie i przekryte kopułą piętrzy się na szczycie wzgórza Monte della Guardia. 
W okresie baroku droga prowadząca od bolońskiej katedry do Sanktuarium Maryjne-
go została wzbogacona o monumentalny portyk, składający się z 666 łuków, stano-
wiąc oprawę i ochronę procesji od wieków przemierzających ten szlak. W połowie 
drogi procesyjnej artysta zaprojektował Łuk Meloncello.

W XVII-wiecznej Florencji nadal rządzili Medyceusze. Musimy jednak cofnąć się do 
panowania Kosmy Medyceusza I (1519–1574)287, które przypadało na okres ma-
nieryzmu. Przez lata dążył on do rozszerzenia swojej władzy. W zamian za wspar-
cie udzielone cesarzowi Karolowi V uzyskał tytuł księcia Toskanii (1537). Dwa lata 
później ambitny i zdolny władca poślubił córkę wicekróla Neapolu Eleonorę z Toledo 
spokrewnioną z Habsburgami. Wzorem swoich przodków podejmował liczne fun-

284 W przeszłości pałac był wielokrotnie przebudowywany. Około 1650 r. otrzymał reprezentacyjną Galerię Lustrzaną, wzoro-
waną na Palazzo Colonna i Palazzo Doria Pamphilj. Po przejęciu pałacu przez rodzinę Durazzo autorem przebudowy został 
Carlo Fontana (1634–1714). Pałac w 1823 r. został sprzedany dynastii sabaudzkiej stąd nazwa Palazzo Reale – Pałac 
Królewski.

285 Był to między innymi Palazzo Durazzo-Pallavicini.
286 Watkin D., Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2001, s. 261.
287 Kosma Medyceusz I (1519–1574) był synem kondotiera Giovanniego dalle Bande Nere i wnukiem Cateriny Sforzy. Został 

władcą Toskanii po śmieci Alessandro Medici.
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dacje i kolekcjonował dzieła sztuki. Manifestując swoją nową pozycję, książę kazał 
przebudować Palazzo Vecchio – ratusz symbol Republiki na swoją nową siedzibę. 
Około 1550 r. książę wraz z żoną zakupił pałac Pittich, który rozbudował Bartolo-
meo Ammanati. Wkrótce książę kazał założyć tu rozległe ogrody – Giardino di Bo-
boli288. Prace nad dekoracją pałacowych wnętrz trwały lata. Dekoracje wykonywali 
najlepsi artyści. W epoce baroku Pietro da Cortona rozpoczął serię alegorycznych 
fresków idealizujących życie i misję księcia Ferdynanda II wspieranego przez bogów 
olimpijskich. Reprezentacyjne apartamenty Wielkiego Księcia tworzą salony: Wenus, 
Jupitera i Saturna.

W 1560 r. Giorgio Vasari289 zaprojektował Palazzo Ufizzi, tuż przy placu Signorii, 
przeznaczony na siedzibę książęcej administracji. Powstał wówczas zespół dwóch 
budynków z portykami, które stworzyły „uliczkę” wychodzącą na rzekę Arno poprzez 
portyk o motywie serliany. Obie wymienione budowle i kościół Santa Felicita książę 
Kosma Medyceusz I kazał połączyć Corridoio Vasariano (1564). Prace przebiegały 
w bardzo szybkim tempie z powodu ślubu Franciszka I Medyceusza z córką cesarza 
Ferdynanda Habsburga, Joanną. Ta budowla nad Ponte Vecchio pozwalała na nie-
zależne przekraczanie rzeki Arno i dystansowanie się rodziny książęcej i jej gości od 
mieszkańców Florencji.

W 1569 r. papież Pius V nadał księciu Kosmie Medyceuszowi I tytuł Wielkiego 
Księcia Toskanii. Wspierani przez księcia jezuici stworzyli w Toskanii cały system 
szkolnictwa o wysokim poziomie nauczania. We Florencji architekturę jezuicką re-
prezentuje kościół św. Jana Scolopi (San Giovannino, 1579 r.), przebudowany przez 
książęcego architekta Bartolomeo Ammanatiego. Jednonawowy kościół z płytkimi 
kaplicami powtarza schemat Il Gesù. Jednak częściej twórcami kościołów jezuickich 
w Toskanii byli zakonnicy-architekci. Stąd powstawały często rozwiązania zbliżone 
do rzymskiego wzoru, wyróżniające się skromnymi, wręcz surowymi fasadami, jak 
np. fasada kościoła S. Francesco Saverio w Sansepolcro (1653). Badający archi-
tekturę jezuicką w Toskanii Mario Bencivenni twierdzi, że kościoły powstające na 
jednym schemacie odznaczały się jednolitością typologiczną. Na tle kościołów jezuic-
kich wyjątek stanowi oparty na elipsie kościół del Gesù w Montepulciano290 (1691), 
zaprojektowany przez mediolańskiego architekta Giovanniego Battistę Origoni, lecz 
nigdy nie ukończony.

288 Ogrody Boboli dla Eleonory z Toledo projektowali Niccolo Tribolo, B. Ammanati i G. Vasari dekorując „antycznymi” rzeźba-
mi, fontannami i sztucznymi grotami.

289 W drugim wydaniu Żywotów najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów (1568), dedykowanym Medyceuszom, 
Giorgio Vasari opisał szczegółowo uroczystości pogrzebowe po śmierci Michała Anioła (1564). Zaprojektował również mo-
numentalny nagrobek w kościele Santa Croce, ufundowany przez Akademię Rysunku, której Michał Anioł był honorowym 
rektorem.

290 Wyjątkowo bogato zostało opracowane wnętrze kościoła. Autorem iluzjonistycznych fresków jest jezuita Andrea Pozzo. 
Fasady kościoła nigdy nie ukończono.
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Wśród barokowych władców Florencji z rodu Medyceuszy wyróżnili się: Cosimo II 
Medici (1590–1621) i jego syn Ferdynand II (1621–1670). Książę Cosimo jako 
uczeń Galileusza interesował się naukami przyrodniczymi, a także muzyką i te-
atrem, był mecenasem sztuki. Wydatnie powiększył kolekcję rodzinną. W zbiorach 
nowy, barokowy styl reprezentuje między innymi obraz Judyta z głową Holofernesa, 
Cristofano Alloriego. Małżeństwo księcia Kosmy z Marią Magdaleną Austriacką za-
pewniło sojusz Medyceuszy z Habsburgami. Wyjątkowym przykładem architektury 
barokowej we Florencji jest Kaplica Książąt (1604–1640) wzniesiona przez Mateo 
Nigettiego przy kościele San Lorenzo. Budowę kaplicy rozpoczął jeszcze książę Ferdy-
nand I (1549–1609)291. Autorem koncepcji mauzoleum, które miało odzwierciedlać 
wielkość rodu, był Giovanni de Medici. Kaplica (Cappella dei Principi)292, oparta na 
rzucie ośmioboku, została przekryta ogromną, wysoką na 59 m kopułą. Prace kon-
tynuowano za panowania Fernanda II i jego następców. Wnętrze zostało wyłożone 
importowanym kamieniem, w dodatku precyzyjnie intarsjowanym. Książęce sarkofa-
gi ozdobiły rzeźby z brązu.

Ferdynand II (1610–1670) już w wieku 11 lat został Wielkim Księciem Toskanii. 
Koregencję w jego imieniu sprawowały matka i babka – Wielka Księżna Krystyna 
Lotaryńska. Zlecane przez księcia dekoracje kościołów, zgodne z wytycznymi Soboru 
Trydenckiego i manifestujące jego pobożność, wyróżniają obrazy świętych i boga-
te wielobarwne dekoracje. Przykładem takiej fundacji jest florencki kościół San Sa-
lvadore, zwany Ognissanti (Wszystkich Świętych)293, stanowiący część klasztornego 
zespołu franciszkańskiego (budowanego od połowy XVI w.). Radykalną przebudowę 
już w stylu barokowym przeprowadził architekt Sebastian Pettrossi. Wykonano wów-
czas nowe ołtarze, a wystroju dopełniły rzeźby i malarstwo iluzjonistyczne. Anielskie 
chóry na kopule kościoła namalował Giovanni da San Giovanni294, który również był 
autorem serii obrazów zatytułowanych Opowieści o życiu św. Franciszka. Na kamien-
nej posadzce kościoła umieszczono herb Medyceuszy uzupełniony o szóstą „kulę” 
z trzema pszczołami – stanowiących element herbu papieża Urbana VIII. W 1637 r. 
Matteo Nigetti ukończył barokową fasadę.

By uczcić swój ślub z Vittorią della Rovere, Ferdynand II nakazał urządzić w Pałacu 
Pittich salon, zwany Sala degli Argenti295. Na ścianach salonu Giovanni da San Gio-

291 Ferdynand I (1549–1609) był synem Kosimo I, Wielkiego Księcia Toskanii. W wieku lat 14 został kardynałem, lecz nie 
został wyświęcony. W Rzymie wybudował willę Medici i wydatnie powiększył swoją kolekcję rzeźb. Jako władca wzmocnił 
flotę i przyczynił się do gospodarczego rozwoju Toskanii i powiększył rodzinny majątek. Ożenił się z Krystyną Lotaryńską, 
która wniosła znaczny posag.

292 Taddei I., Kunstschatze in Florenz. Museen, Kirchen, Refektorien und Stadtrundgänge, Sillabe s.r.l., Livorno 2000, s. 64.
293 Tamże, s. 125.
294 Giovanni Manozzi, zwany Giovanni da San Giovanni (1592–1636), był włoskim malarzem, uczniem Mateo Rosellego 

w okresie baroku. Najbardziej znane jego dzieła powstały we Florencji i Rzymie.
295 Taddei I., Kunstschatze…, s. 102.
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vanni namalował uroczystości ślubne stanowiące alegorię małżeństwa i zjednoczenia 
rodów Medici i della Rovere. Na południowej ścianie powstały freski gloryfikujące 
Wawrzyńca Wspaniałego: Wawrzyniec Wspaniały wśród Muz i Cnót (Cecco Bravo), 
Wawrzyniec wśród artystów (Ottavio Vannini) i Wawrzyniec w Akademii Platońskiej 
w willi Careggi (Francesco Furii). Cykl kończy Alegoria śmierci Wawrzyńca Wspa-
niałego. Malarstwo iluzjonistyczne łączy się tu z monumentalną architekturą. Salon 
poprzedzający opisaną salę dekorowali: Michelangelo Colonna i Agostino Mirelli. 
Iluzjonistyczna architektura stanowi tło dla symbolicznej sceny, w której schodzą-
cy z Olimpu Jupiter przekazuje Medyceuszom insygnia władzy. Pomieszczenia te, 
obecnie wchodzące w skład Museo degli Argenti, stanowiły reprezentacyjne sale 
przeznaczone na specjalne uroczystości i wybitnych gości. Sytuacja Florencji uległa 
zmianie, gdy prowadzona przez Ferdynanda II zwycięska dla Toskanii wojna o Castro 
z Państwem Kościelnym zrujnowała skarb księstwa.

Przykładem architektury późnobarokowej we Florencji jest kompleks wzniesiony 
dla zakonu filipinów, łączący kościół, oratorium i seminarium. Budowę rozpoczęto 
w 1645 r. według projektu Piera Francesco Silvaniego, kontynuował ją potem wybit-
ny architekt Pietro da Cortona. Potężną fasadę o narożach akcentowanych zdwojo-
nymi pilastrami w wielkim porządku (1715) zaprojektował Ferdinando Ruggieri296.

BAROK WENECKI – TWÓRCZOŚĆ BALDASSARE LONGHENY

Wenecja określana jako La Serenissima była bogatą republiką kupiecką. Wiek XVII 
rozpoczął się konfliktem ze Stolicą Apostolską297, w wyniku którego Wenecja uzależ-
niła budowę nowych kościołów od zgody weneckiego senatu. Spór załagodził dopiero 
w 1607 r. król Francji Henryk IV. Narastające zagrożenie ze strony Imperium Osmań-
skiego doprowadziło w latach 1645–1669 do VI wojny Wenecji z Turcją. Krwawe 
zmagania zakończyły się dla Wenecji utratą Krety. Klęska sprawiła, że Wenecja przy-
stąpiła do Świętej Ligi.

Gdy w rzymskiej architekturze i sztuce rozwijał się barok, w Wenecji w duchu póź-
nego renesansu tworzył architekt Vincenzo Scamozzi. W jego twórczości znajdujemy 
silne wpływy Jacopa Sansovina i Andrei Palladia, choć na ich tle jego dzieła jawią 
się jako bardziej surowe. Uczniem i współpracownikiem Scamozziego był Baldas-
sare Longhena298 (1598–1682). Ukończył on między innymi prace nad budynkiem 

296 Wsieobszczaja Isstoria Architektury, t. 7, Moskwa 1969, s. 97.
297 Papież Paweł V, z powodu nie podporządkowania się Wenecji jego zarządzeniom, obłożył ekskomuniką dożę Wenecji i jej 

senat.
298 Baldassare Longhena, wenecki architekt o europejskiej sławie. Jego najbardziej znanym dziełem jest kościół Santa Maria 

della Salute. Według projektu architekta wykonano bazylikę na Świętej Górze w Głogówku, koło Gostynia.
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Prokuracji Nowych Scamozziego. Ukończono je już po śmierci architekta. Eleganc-
ką, dwukondygnacyjną fasadą wyróżnia się zaprojektowana przez Longhenę Wiel-
ka Szkoła Karmelitów (Scuola Grande dei Carmini) poświęcona NMP z Góry Kar-
mel. Ufundował ją doża Pasquale Cicogna. Dziełem Longheny była również katedra 
w Chioggii, wykazująca wyraźne inspiracje kościołem San Giorgio Maggiore, Andrei 
Palladia.

Sztandarowym dziełem Longheny jest kościół Santa Maria della Salute, którego bu-
dowę rozpoczęto w 1631 r. Kościół stanowił wotum dziękczynne, uchwalone przez 
wenecki senat i poparte przez dożę Nicolo Contariniego, po wygaśnięciu epidemii 
dżumy w mieście. Inspiracją, wynikającą z poświęcenia kościoła „Marii Królowej 
Niebios”, była korona299, dlatego kościół, położony na wyspie przy Canale Grande, 
zaprojektowany został na planie ośmioboku. Przylegające do niego oparte na rzu-
cie elipsy prezbiterium było wyraźnie wzorowane na weneckich kościołach Palladia. 
Takich odniesień możemy znaleźć więcej, także w detalach architektonicznych. Ele-
mentem wyróżniającym ten piękny kościół jest artykulacja potężnych wolutowych 
przypór przenoszących obciążenia kopuły. Zwracają uwagę dynamiczne, barokowe 
rzeźby umiejętnie zróżnicowane pod względem wysokości, tak by korygować skróty 
perspektywiczne. Architektura kościoła jest odmienna od architektury baroku rzym-
skiego, silniejsze wpływy niż najnowsze trendy miały bowiem w Wenecji tradycje 
miejscowe300 i wyrosłe z nich upodobanie do drobnej, lecz obfitej dekoracji.

Dobrze obrazuje tendencję panującą w Wenecji kościół Santa Maria di Nazareth, 
zwany również Chiesa degli Scalzi, położony w dzielnicy Cannaregio nad Canale 
Grande301. Baldassare Longhena zaprojektował ten kościół dla zakonu karmelitów 
bosych, około 1672 r. Potężna parawanowa elewacja z białego marmuru została wy-
konana już około 1680 r. Powtarza ona schemat fasady Il Gesù Vignoli, lecz wyróż-
niają ją mocno gierowane gzymsy, rytm zdwojonych kolumn na wysokich cokołach, 
nisze z posągami i obfitość drobnego ornamentu. W niszach tych, zgodnie z wska-
zówkami Karola Boromeusza, w centrum umieszczono posąg NMP z Dzieciątkiem 
Jezus, a po obu stronach posągi św. Katarzyny ze Sieny i św. Tomasza z Akwinu. 
Autorem rzeźb był Bernardo Falconi z Bissone. Kolejne posągi wzorem Palladia zdo-
bią tympanon i akcentują naroża budowli. Zupełnie odmiennie zostało potraktowane 
wnętrze. Cechuje je wielobarwność, dynamizm i obfitość dekoracji iluzjonistycznej.

299 Watkin D., Historia…, s. 261, 262.
300 Wenecja została założona w 452 r. i przez długi czas znajdowała się w strefie oddziaływania Bizancjum. Nie było tu więc 

tradycji antycznej. Potężna flota i rozległe kontakty handlowe sprawiły, że Republika Wenecka była wielokulturowa.
301 Kościół Santa Maria di Nazareth w Wenecji powstał we współpracy Longheny z Giuseppe Pozzo. Jego wnętrze cechuje 

bogactwo dekoracji, niestety ogromny fresk na sklepieniu Giovanniego Battisty Tiepola został zniszczony w 1915 r. . Bu-
dowę kościoła wspomagało wielu Wenecjan. Bogatą fasadę kościoła, zrealizowaną przez Giuseppe Sardiego w 1680 r., 
ufundował Gerolamo Cavazza.
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Obok obiektów sakralnych Baldassare Longhena projektował także rezydencje, w tym 
Ca’Rezzonico i Cà Pesaro (1652–1659)302, obie nad Canal Grande. Cà Pesaro, jeden 
z największych weneckich pałaców, został wzniesiony na miejscu trzech pałaców 
wykupionych przez zamożną rodzinę Pesaro303. Wyrastający z tradycji weneckiej pa-
łac otrzymał silnie rustykowany cokół, a nad nim dwie kondygnacje z charaktery-
stycznym rytmem zdwojonych kolumn i bogatą dekoracją rzeźbiarską, nawiązującą 
do dekoracji Biblioteki św. Marka. Rozpoczęty w 1628 r. pałac ukończono dopiero 
w roku 1710. Renesansowy schemat pałacu weneckiego powtarza Ca’Rezzonico304. 
Rodzina Rezzonico na początku XVII w. kupiła tytuł szlachecki i wkrótce odkupiła 
nieukończony pałac Filippa Bon, projektu Longheny. Monumentalny pałac o cechach 
renesansowego pałacu weneckiego znakomicie manifestował nowy, wyższy status 
rodu. W 1758 r. przedstawiciel tej rodziny – Carlo Della Torre di Rezzonico został 
w 1758 r. wybrany papieżem i przyjął imię Klemensa XIII.

Barokową elewację, opartą na wzorach architektury Andrei Palladia i Baldassare 
Longheny, otrzymał renesansowy kościół San Salvador (wł. chiesa del Santissimo 
Salvatore)305 w Wenecji. Przebudowa dokonana przez architekta Giuseppe Sardie-
go miała miejsce w latach w 1649–1663. Autorem dekoracji rzeźbiarskiej był Ber-
nardo Falcone. Ten sam nurt prezentuje kościół di San Moisè (1668) w dzielnicy 
San Marco, wybudowany miejscu kościoła z VIII w. Autorem projektu był Alessandro 
Tremignon, fundatorem zaś patrycjusz wenecki i prokurator Vincenzo Fini, dlatego 
jego popiersie i popiersia przedstawicieli rodziny Fini umieszczono nad wejściem do 
kościoła306. Fasada z białego marmuru nawiązuje do weneckich kościołów Palladia, 
wyróżnia ją jednak natłok drobnej dekoracji, przysłaniającej konstrukcję budowli.

W Wenecji okres późnego baroku to czas karnawału, zabaw i rozbudowanego ce-
remoniału, gloryfikującego świetną przeszłość Republiki: (…) uroczystości, festyny 
i spektakle obejmowały znaczną część roku. (…) Wspaniałe uroczystości towarzy-
szyły nie tylko elekcji doży; wystarczyło by w mieście zjawiła się jakaś znakomitość, 
ambasador, książę Kościoła czy władca, a już uruchamiał się mechanizm pompa-
tycznych powitań307.

Dojrzały barok w sztuce i architekturze pojawił się w Wenecji stosunkowo późno. 
Jego wyrazem była między innymi twórczość i międzynarodowa sława Giovanniego 

302 https://en.wikipedia.org/wiki/Ca’_Pesaro, dostęp 30.07.2017.
303 Dla doży Giovanniego Pesaro w 1669 r. B. Longhena zaprojektował grobowiec w kościele Santa Maria Gloriosa dei Frari 

w Wenecji. Wg: Białostocki J., Symbole i obrazy w świecie sztuk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, 
il. 98.

304 https://en.wikipedia.org/wiki/Ca’_Rezzonico, dostęp 30.07.2017.
305 Autorami renesansowego kościoła Najświętszego Zbawiciela w Wenecji byli Pietro Lombardi i Jacopo Sansovino.
306 Białostocki J., Symbole i obrazy w świecie sztuk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, il. 154.
307 Peccatori S., Zuffi S., Canaletto i wedutyści, Wydawnictwo PHS, Warszawa 2006, s. 50.
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Battisty Tiepoli (1696–1770)308. Wśród twórców weneckich niechętnych architek-
turze baroku szybko nastąpił zwrot ku spuściźnie Andrei Palladia. Tym bardziej, że 
nauczanie architektury nadal opierało się na teoretycznym nauczaniu palladiańskim, 
na co zwracał uwagę G.C. Argan309. Wyrazem tego nurtu jest zaprojektowany przez 
Giovanniego Antonia Scalfarotto kościół Santi Simone e Giuda (1718–1738)310, któ-
rego architektura nawiązuje do rzymskiego Panteonu (kopuła kościoła ma jednak 
kształt owalu) i równocześnie do kościoła Santa Maria della Salute (w partii wynie-
sionej kopuły i prezbiterium). Inspirowany architekturą weneckiego renesansu był 
również Palazzo Grassi (1750), którego autorem był prawdopodobnie Giulio Massari. 
Elegancka fasada pałacu została jednak znacząco wygładzona. Bazylika Il Reden-
tore była wzorem dla Francesco Maria Pretiego (1701–1774) w projekcie katedry 
w Castelfranco Veneto (1745), charakteryzującej się wyważonymi, matematycznymi 
proporcjami. Połączenie tradycji willi palladiańskiej z budowlą pałacową o osiowo 
zakomponowanym założeniu ogrodowym stanowi między innymi Villa Pisani (1735–
1756) Francesco Maria Pretiego.

DZIEŁA GUARINO GUARINIEGO W TURYNIE ZWIĄZANE Z MECENATEM 
KSIĘCIA EMANUELA FILIBERTA SABAUDZKIEGO

Rozwój baroku w Piemoncie był ściśle związany z działalnością panującej tu dyna-
stii sabaudzkiej. Styl ten doskonale wyrażał aspiracje poszczególnych przedstawicieli 
dynastii, rosnącą potęgę księstwa i w końcu uzyskanie królewskiej korony. Podczas 
gdy na początku XVII w. dominował w Piemoncie duch kontrreformacji, to w drugiej 
połowie XVII w. przeważały dążenia – wzorem Francji – do centralizacji władzy i ab-
solutyzmu. Wyrazem tych tendencji była polityka dynastyczna, dzięki której książęta 
Sabaudii byli skoligaceni zarówno z Habsburgami, jak i z Burbonami.

Gdy w 1563 r. książę Emanuele Filiberto (1528–1580)311, z dynastii sabaudzkiej, 
uczynił z Turynu stolicę Piemontu, rozpoczęła się zakrojona z rozmachem przebu-
dowa miasta w stylu manierystycznym. W dowód uznania za długotrwałe poparcie 
król Filip II Habsburg zwrócił księciu Wiktorowi Amadeuszowi II utracone ziemie 
przodków. W 1714 r. Habsburgowie nadali księciu tytuł króla Sycylii i prawo do ko-

308 Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770), wybitny malarz i twórca fresków, pracował w Wenecji, Udine, Mediolanie, Vi-
cenzy, Würzburgu i Madrycie. Od 1756 do 1762 r. przewodniczył Akademii Malarstwa i Rzeźby w Wenecji. Zaproszony 
do Hiszpanii przez króla Karola III, tworzył głównie w Madrycie. Został pochowany w madryckim kościele św. Marcina.

309 Argan G.C., Storia dell’arte italiana, Wydawnictwo Guerra Edizioni Guru 2006, s. 688.
310 Toman R., Sztuka baroku. Architektura – rzeźba – malarstwo, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, Kolonia 2000, s. 69.
311 Książę Emanuele Filiberto karierę wojskową rozpoczął w służbie swojego stryja cesarza Karola V. Klęska wojsk francuskich 

pod St. Quentin i zawarty pokój w Cateau-Cambrésis sprawiła, że książę odzyskał swoje ziemie. Gwarancją pokoju było 
małżeństwo księcia z młodszą siostra króla Henryka II, Małgorzatą.
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rony hiszpańskiej po wygaśnięciu linii Bubonów. W 1720 r. władca odstąpił Au-
strii Sycylię w zamian za Królestwo Sardynii. Reformy wprowadzone przez Wiktora 
Amadeusza II ograniczały prawa szlachty i kleru. Głównym inwestorem był w takiej 
sytuacji sam król.

Wczesnobarokową przebudowę Turynu na stolicę księstwa zapoczątkował książę Sa-
baudii, a także król Cypru i Jerozolimy – Karol Emanuel I312. Przebudowę tę z polece-
nia władcy, który zyskał przydomek Wielki, prowadził Ascanio Vitozzi313. Wczesnoba-
rokową budowlą był projektowany przez niego kościół św. Trójcy, który dopiero w XIX 
w. otrzymał nową fasadę. Architekt założył tu trzy wejścia, trzy ołtarze i trzy chóry.

Książę Karol Emanuel I postanowił podnieść znaczenie i rangę stolicy, dlatego z jego 
polecenia Ascanio Vitozzi zaprojektował centralną, reprezentacyjną dzielnicę Turynu. 
Prace rozpoczęto od Piazza Castello i portyku na Via Nova (obecnie Via Roma). Po 
obu stronach Via Dora Grossa (obecnie Via Garibaldi) powstały pałace z arkadami 
w przyziemiu. Stanowiły one monumentalną oprawę uroczystości książęcych i reli-
gijnych. Przed pałacem biskupim uporządkowano plac, zwany Piazzetta Reale, dla 
organizacji uroczystości związanych z przybyciem do miasta Świętego Całunu. Uro-
czystą mszę 7 października 1578 r. odprawił kardynał Karol Boromeusz.

Ascanio Vittozzi zaprojektował również, na polecenie księcia, kościół Bożego Ciała 
przy Piazza Castello. Prace nabrały tempa dopiero w 1607 r. Budowę ukończył i za-
projektował parawanową fasadę, wykształcony w Rzymie architekt Carlo di Castella-
monte, który za zasługi otrzymał tytuł Architekta Domu Sabaudzkiego. Zaprojektował 
on szereg innych obiektów, w tym reprezentacyjny plac Piazza San Carlo314, który jest 
połączony z Piazza Castello315 ulicą via Roma. Trzy pierzeje Piazza San Carlo stano-
wią pałace o trójkondygnacyjnych bardzo długich fasadach z przestronnymi arkada-
mi w przyziemiu. Elewacje południową akcentują dwa bliźniacze kościoły: św. Karola 
Boromeusza z wysoką dzwonnicą jako dominantą i kościół św. Krystyny. W central-
nym punkcie placu umieszczono pomnik księcia Emanuela Philiberta.

W 1666 r. książę Karol Emanuel II wezwał do Turynu zakonnika zakonu teatynów 
Guarino Guariniego, który swoimi oryginalnymi budowlami szeroko rozsławił miasto.

Guarino Guarini (1624–1683) wstąpił do zakonu teatynów w Modenie już w wieku 
lat piętnastu. Długi okres spędził w Rzymie, studiując teologię, filozofię, matematykę 

312 Karol Emanuel I Wielki (1562-1630) był synem Emanuela Filiberta i córki króla Francji Franciszka I Małgorzaty. Ambitny 
książę prowadził liczne podboje. Swojego drugiego syna i następcę ożenił z córką króla Henryka IV i Marii Medycejskiej.

313 Ascanio Vittozzi (1539–1615) rozpoczął karierę jako żołnierz armii papieskiej, a następnie twórca fortyfikacji i obiektów 
cywilnych. Architekt przebudował w nowym barokowym stylu Turyn. W uznaniu zasług został pochowany w kościele św. 
Trójcy w Turynie.

314 Norbert-Schulz Ch., Architektur des Barock, Belser Verlag, Stuttgart 1975, s. 74.
315 Tamże, s. 72–73.
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i architekturę. Tu zachwyciły go dzieła Francesco Borrominiego. Kolejnym miejscem 
pobytu Guariniego była Messyna na Sycylii, gdzie wykładał filozofię i gdzie zapro-
jektował kilka kościołów. Niestety zostały one zniszczone podczas, częstych w tym 
regionie, trzęsień ziemi316. Następnie Guarini został przeniesiony przez przełożonego 
zakonu do Paryża, w celu zaprojektowania i wzniesienia kościoła dla zakonu teaty-
nów. W Paryżu jego uwagę zwróciły gotyckie katedry i ich śmiałe rozwiązania kon-
strukcyjne. Odtąd w swoich budowlach stosował chętnie żebra i przypory, pozwala-
jące na znaczne odciążenie ścian konstrukcyjnych budowli. Zaprojektowany przez 
Guariniego kościół św. Anny (Sainte Anne-la-Royale) został umieszczony w traktacie 
Guariniego – Architettura Civile na rycinie 12317. Rzut kościoła stanowił kompromis 
między planem centralnym i podłużnym. Niestety kościoła tego nie ukończono z po-
wodu braku funduszy i pożaru, który całkowicie zniszczył budowlę.

Znaczącą pracą Guarino Guariniego był kościół Santa Maria della Divina Provvidenza 
(1656–1659) w Lizbonie. Plan krzyża łacińskiego tworzyły tu przestrzenie eliptycz-
ne, również eliptyczny rzut otrzymały kaplice boczne. Ustawione skośnie w stosunku 
do osi głównej kościoła gurty tworzyły sklepienia zwane od nazwiska projektanta 
guarinesque. Kościół ten został zniszczony podczas trzęsienia ziemi w 1755 r. Jego 
rzut prezentuje tablica 17 traktatu Guariniego318. Nieistniejące kościoły zakonu te-
atynów Lizbonie i św. Anny w Paryżu były inspiracją dla wielu późnobarokowych 
kościołów w Austrii, południowych Niemczech, Czechach i Rzeczpospolitej.

Guarino Guarini powrócił do Turynu w 1666 r. Wówczas książę Karol Emanuel II zle-
cił architektowi budowę Palazzo Reale i kościoła San Lorenzo, w bliskim sąsiedztwie 
Katedry św. Jana Chrzciciela. W ten sposób książę chciał zrealizować zamiar swoje-
go pradziadka księcia Emanuela Filiberta319, który pragnął uczcić św. Wawrzyńca za 
odniesione zwycięstwo pod Saint-Quentin. Był to istotny element służący gloryfikacji 
przodka, który nie tylko osiągnął spektakularne zwycięstwo, odzyskał utracone przez 
Sabaudię ziemie, lecz także jako wnuk króla Manuela I podjął próbę uzyskania koro-
ny portugalskiej. Budowa kościoła San Lorenzo i Palazzo Reale, wraz z otoczeniem, 
tworzyła monumentalną przestrzeń ceremonialną i była istotnym krokiem budowania 
prestiżu całego rodu.

Guarino Guarini zaprojektował kościół San Lorenzo na planie kwadratu z absydami. 
Wieńcząca kościół kopuła została ukształtowana na planie ośmioramiennej gwiazdy. 

316 Giedion S., Przestrzeń, czas I architektura. Narodziny nowej tradycji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1968, s. 149.

317 Norbert-Schulz Ch., Architektur…, s. 220.
318 Tamże, s. 217.
319 Emanuel Filibert (1528–1580) był księciem Sabaudii i w latach 1555–1559 namiestnikiem Niderlandów. Gdy Sabaudia 

była okupowana przez Francuzów, książę razem z wojskami Karola V odniósł wspaniałe zwycięstwo. Bitwa pod Sint-Qu-
entin miała miejsce 10 sierpnia 1557 r. w święto św. Wawrzyńca, książę Sabaudii Emanuel Filibert postanowił wówczas 
odrestaurować kościół Matki Bożej Śnieżnej. W 1578 r. książę przeniósł z Chambéry do Turynu Całun Turyński.
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Jej konstrukcję stanowią krzyżujące się żebra wokół otworu latarni. Kształty absyd 
i empor na przemian wypukłe i wklęsłe oraz spiralnie umieszczone okna przywodzą 
na myśl wnętrze kościoła San Carlo alle Quatro Fontane. Niezwykła geometryczna 
konstrukcja kościoła San Lorenzo pełni funkcję nadrzędną i wydaje się zaprzeczać 
sile grawitacji. Inspiracją dla jej schematu konstrukcyjnego, jak podaje Sigfried Gie-
dion, były przecinające się żebra niewielkiej kopułki meczetu Al Hakima w Kordobie, 
który Guarino Guarini oglądał podczas pobytu w Hiszpanii320. Natomiast elewacje 
kościoła, wzniesionego w zwartej zabudowie miasta, nawiązujące do okolicznej za-
budowy, wyróżniają: staranne proporcje, detal a przede wszystkim górującą nad oto-
czeniem potężna kopuła. Mszę inauguracyjną w kościele San Lorenzo w 1680 r. 
odprawił Guarino Guarini.

Niemal równocześnie artysta, pełniący wówczas funkcję opata zakonu teatynów, pra-
cował nad projektem Kaplicy Św. Całunu (Capella della Sacra Sindone)321. Tę cenną 
relikwię przywiózł do Turynu książę Emanuel Filibert w 1578 r. Ważną i symboliczną 
decyzją był sam wybór miejsca. Kaplica została wzniesiona w latach 1667–1690, 
przy absydzie turyńskiej katedry i bliskim sąsiedztwie pałacu królewskiego Palazzo 
Reale. Guarino Guarini miał trudne zadanie, gdyż wstępne prace przy budowie ka-
plicy wcześniej rozpoczęto według projektu Amadeo di Castelmonte322, opartego na 
planie koła. Guarini zmienił projekt, zdynamizował wnętrze i zaprojektował kopułę 
w formie spiętrzonych na sześciu poziomach łuków odcinkowych, opartych na rzucie 
sześciokąta i obróconych, względem siebie, w płaszczyźnie poziomej. Także w tym 
obiekcie dominują elementy konstrukcyjne i to właśnie one tworzą plastyczną struk-
turę wnętrza.

Książę Emanuel Philibert z dynastii sabaudzkiej polecił w 1676 r. Guarino Guarinie-
mu przebudowę renesansowej podmiejskiej willi położonej wśród ogrodów w Rac-
conigi, niedaleko Turynu, na okazałą rezydencję. Podjęte prace starano się ukończyć 
przed planowanym ślubem księcia ze słynącą z urody Marią Cateriną D’Este. Bu-
dynek znacznie podniesiono, dodano skrzydła i potężne kubiczne wieże. Związany 
z Francją książę, który pełnił funkcję pułkownika kawalerii w służbie swojego kuzyna 
Ludwika XIV, zlecił zaprojektowanie ogrodów w stylu francuskim przez Andre Le No-
tra. Obecny wygląd rezydencja zawdzięcza klasycystycznej przebudowie inspirowa-
nej nurtem palladiańskim.

Autorstwa Guariniego jest również Palazzo Carignano (1679–1684) w Turynie o dy-
namicznej, falującej, ceglanej fasadzie. Budowa została zlecona przez księcia Ema-

320 Giedion S., Przestrzeń…, s. 153.
321 Prace nad kaplicą podjęto wcześniej, jeszcze za panowania księcia Emanuela Filiberta, który przywiózł całun do Turynu. 

Założono wówczas centralny plan kaplicy.
322 Toman R., Sztuka…, s. 54.
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nuela, Filiberta Carignano323, który słynął jako znawca architektury. Guarino Gu-
arini zaprojektował rezydencję w zwartej zabudowie miejskiej, na rzucie prostokąta 
z potężnym dziedzińcem. Wewnątrz umieścił sale o rozmaitych kształtach i dyna-
miczną klatkę schodową, opartą na rzucie elipsy. Zgodnie z duchem epoki bardzo 
rozbudowana została partia wejścia, odpowiednia dla rozbudowanego ceremoniału 
dworskiego. Zwracając uwagę owalny ryzalit środkowy, wielki porządek i interesu-
jące obramienia okien. Dekoracja nad piano nobile gloryfikowała kampanię wojsko-
wą przedstawicieli rodu i regimentu Carignano-Salieres w Nowej Francji przeciwko 
plemieniu Irokezów w 1667 r. Ogrody we francuskim stylu również zaprojektował 
Andre Le Notre. Wszystkie przytoczone realizacje świadczą wysublimowanym guście 
fundatora.

Twórczość Guarino Guariniego wyróżnia znakomite wyczucie konstrukcji, fascyna-
cja dziełami Francesco Borrominiego i prawdopodobnie także gotykiem francuskim. 
Dzieła Borrominiego, a następnie Guarino Guariniego były inspiracją dla wielu ar-
chitektów kontynuujących nurt borrominowski w południowych, katolickich krajach 
cesarstwa Niemieckiego, Austrii, Czechach i południowej Polsce. Proponowany przez 
niego styl nie przyjął się jednak w Rzymie. Tu chętniej sięgano do monumentalnych, 
lecz bardziej klasycznych form. Osiągnięcia Guariniego w dziedzinie architektury były 
powszechnie znane dzięki popularności jego traktatów: Disegni di architettura civile 
ed ecclesiastica, wydanemu drukiem w Turynie w 1686 r. i wymienionemu wyżej 
Architettura civile, wydanemu także w Turynie, ale dopiero w 1737 r.

DZIEŁA FILIPPA JUVARRY ZWIĄZANE Z MECENATEM KRÓLA WIKTORA 
AMADEUSZA II SABAUDZKIEGO

Z Turynem związana jest również twórczość Filippo Juvarry (1678–1736). wy-
bitnego architekta końcowej fazy baroku włoskiego. W tym czasie przodująca rolę 
w dziedzinie architektury odgrywała już Francja. Filippo Juvarra kształcił się począt-
kowo w Messynie pod kierunkiem swego ojca, naukę uzupełnił w Rzymie, gdzie był 
uczniem Carla Fontany324. Samodzielnym dziełem Juvarry w Rzymie była kaplica 
Antamoro (1708–1709) w kościele San Girolamo della Caritá, poświęcona św. Fili-

323 Książę polecił Guarino Guariniemu przeprojektowanie renesansowej rezydencji Racconigi oraz zlecił zaprojektowanie ogro-
dów w stylu francuskim przez Andre Le Notra.

324 Carlo Fontana (1634–1714) był znanym tesyńskim architektem. Do jego znanych prac należą kościół San Marcello al 
Corso w Rzymie i klasztor jezuitów z bazyliką w rodzinnej wiosce Ignacego Loyoli – Azpeita. Obiekt ten miał znaczący 
wpływ na architekturę jezuicką w Nowym Świecie. Fontana, który przewodził Akademii św. Łukasza, miał wielu uczniów. 
Do ich grona należeli: Filippo Juvarra, James Gibbs, Mathaus Daniel Pöppelmann, Johann Lucas Hildebrandt.
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powi Neri. Eliptyczne okno umieszczone za dynamicznym posągiem świętego, dłuta 
francuskiego rzeźbiarza Pierra Le Grosa, wprowadza do wnętrza silne efekty świetlne.

Kariera Filippo Juvarry nabrała rozpędu, gdy król Wiktor Amadeusz II Sabaudzki 
(1666–1732) nadał mu tytuł nadwornego architekta. W latach 1715–1728 archi-
tekt na zlecenie króla przebudował Palazzo Madama, przy Pizza Castello, dla kró-
lowej matki Marii Joanny (Marie Jeanie Baptiste Savoy-Nemours)325. Obiekt o śre-
dniowiecznym rodowodzie (zachowany w znacznych fragmentach) był kilkukrotnie 
modernizowany. Znacząca dla ostatecznego kształtu była przebudowa wczesnobaro-
kowa zainicjowana przez księcia Karola Emanuela i jego żonę Krystynę Marię, siostrę 
króla Ludwika XIII. Tak znakomite koligacje wymagały odpowiedniej siedziby. Zmo-
dernizowano wówczas apartamenty reprezentacyjne. Zmiany te były w dużej mierze 
zasługą Krystyny Marii, która po śmierci męża przez jedenaście lat pełniła funkcję 
regentki (1637–1648). Kolejna rozbudowa, zrealizowana przez Filippo Juvarrę, po-
wstała pod wpływem matki króla Sardynii, zwanej Madama Reale326. Pałac ten był 
bowiem jej prywatną rezydencją. Filippo Juvarra wzniósł wówczas jedynie parawa-
nową fasadę frontową pałacu. Zwarta bryła pałacu zyskała monumentalny wygląd 
dzięki opartemu na wysokim cokole wielkiemu porządkowi, co upodobniło ją do 
elewacji ogrodowej Wersalu. Natomiast zwieńczenie budowli balustradą z posągami 
stanowiło odwołanie do architektury palladiańskiej.

Bazylika Superga327 została wzniesiona jako votum po zwycięstwie, jakie odniósł 
książę Sabaudii i zarazem król Sycylii i Sardynii Wiktor Amadeusz II nad sprzymie-
rzonymi armiami hiszpańską i francuską w 1700 r. W oblężonym przez wojska fran-
cuskie Turynie król złożył ślubowanie, że jeśli zwycięży to wzniesie bazylikę poświę-
coną Najświętszej Maryi Pannie. Wojska księcia Eugeniusza Sabaudzkiego zdążyły 
przyjść miastu z pomocą.

Filippo Juvarra zaprojektował na szczycie wzgórza, ponad miastem majestatyczną, 
okrągłą świątynię z wysokim bębnem i potężną kopułą oraz dwiema wieżami na-
rożnymi, umieszczonymi nad ramionami transeptu i podkreślającymi osiowość za-
łożenia. Wejście główne do bazyliki Supergi (1719–1731) stanowi klasyczny portyk 
kolumnowy. Natomiast za kościołem architekt zaprojektował ogromny zespół klasz-
torny, otaczający wewnętrzny dziedziniec. Całość reprezentuje cechy późnego baroku 
rzymskiego. Portyk o potężnych kolumnach korynckich nawiązuje wyraźnie do Pan-
teonu, a zdwojone kolumny bębna przywodzą na myśl kopułę Bazyliki św. Piotra.

325 Marie Jeanne Baptiste Savoy-Nemours (1644–1724) była żoną Karola Emanuela II. W chwili śmierci męża ich syn, 
późniejszy król Wiktor Amadeusz II Sabaudzki, miał dziewięć lat. Księżna była regentką w latach 1675–1684.

326 Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (1644–1724) była matką Wiktora Amedeusza II. Po odsunięciu od władzy 
skupiła się na sztuce i architekturze.

327 Wsieobszczaja…, t. 7, s. 100.
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Palazzo Stupinigi (1729–1733) pod Turynem charakteryzuje się otwartym planem, 
skupionym wokół trzech dziedzińców. Ta ogromna rezydencja myśliwska została 
wzniesiona przez Juvarrę dla króla Sardynii Wiktora Amadeusza II (1666–1732)328 
z dynastii sabaudzkiej. Pałac zbudowany z dwóch symetrycznych skrzydeł zbliża-
jących i oddalających się od siebie oraz tworzących kolejne nanizane na podłużną 
oś dziedzińce. Na przecięciu dwóch skrzydeł pałacowych architekt zaprojektował 
salę balową o wysokości dwóch kondygnacji i przekrył ją kopułą. Rzeźba jelenia 
na zwieńczeniu kopuły oznajmiała przeznaczenie tej podmiejskiej rezydencji. Pałac 
zaskakuje skalą założenia i bogatą dekoracją wnętrz.

Filippo Juvarra był autorem całego szeregu rezydencji i kilku kościołów, w tym także 
barokowej kopuły w kościele św. Andrzeja w Mantui, zaprojektowanego we wcze-
snym renesansie przez Leo Battistę Albertiego. Do renesansowego wnętrza wpro-
wadziła ona charakterystyczny dla baroku sposób operowania skupionym na ołtarzu 
światłem. Kopuła ta była realizowana w latach 1732–1782. W ten sposób po 310 
latach ukończono budowę kościoła św. Andrzeja. Rozpoczęli ją i do 1708 r. kontynu-
owali przedstawiciele panującego w Mantui rodu Gonzagów. W tym samym 1708 r., 
po śmierci księcia Ferdynanda Karola, Mantua przypadła w udziale Habsburgom. 
Właśnie fakt tak długiej realizacji sprawił, że znakomicie zaprojektowany kościół św. 
Andrzeja w Mantui nie wywarł takiego wpływu na architekturę sakralną Europy jak 
kościół jezuitów – Il Gesù w Rzymie.

Po pożarze Królewskiego Alkazaru w Madrycie) w 1734 r. Filippo Juvarra, jako je-
den z najwybitniejszych ówczesnych architektów, został zaproszony przez Filipa V 
Burbona do zaprojektowania nowej rezydencji królewskiej329. Niestety Juvarra zmarł 
w Hiszpanii w 1736 r., zanim przystąpiono do realizacji zakrojonego z dużym roz-
machem projektu. Zrealizowany pałac (hiszp. Palacio Real de Madrid) przez następ-
cę mistrza, architekta Giovanniego Battistę Sacchettiego, jest znacznie skromniejszą 
wersją oryginału. 

Przedstawicielem następnego pokolenia architektów w Piemoncie i kontynuatorem 
stylu Guarino Guariniego był uczeń Filippa Juvarry Bernardo Vittone (1702–1770). 
Urodzony w Turynie architekt i teoretyk architektury studiował w Akademii św. Łuka-
sza w Rzymie. Na zlecenie zakonu teatnów przygotował on wydanie traktatu Guarino 
Guariniego Achitettura Civile. W jego dorobku zwracają uwagę: kościół parafialny 
w Grignasco (1750) i oparty na centralnym planie kościół św. Klary w Bra (1742), 
wybudowany na zlecenie sióstr Klarysek. Architektem królewskim domu sabaudzkie-

328 Wiktor Emanuel II (Król Sycylii i Sardynii książę Sabaudii) był bardzo zręcznym politykiem i władcą, który przeprowadził 
wiele reform w państwie.

329 Pałac Królewski w Madrycie, oparty na wysokim cokole z kolumnami w wielkim porządku nawiązuje swoją architekturą 
do klasycyzującego założenia Wschodniej Ściany Luwru.
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go był wówczas również godny wymienienia Benedetto Alfieri, twórca Teatru Królew-
skiego w Turynie (Teatro Regio)330.

KRÓLESTWO NEAPOLU POD PANOWANIEM HABSBURGÓW

Od 1516 r. aż do 1707 w Królestwie Neapolu panowali Habsburgowie. W imieniu 
władców Hiszpanii królestwem rządził wicekról. W 1707 rozpoczęła się wojna o suk-
cesję hiszpańską, zakończona przejściem Królestwa Neapolu pod władzę Austrii.

W 1713 r. królem Sycylii został Wiktor Amadeusz II Sabaudzki, jednak musiał się 
liczyć z agresywną postawą Francji i Austrii w czasie wojny o hiszpańską sukcesję. 
Już w 1720 r. został zmuszony do zamiany Królestwa Neapolu, które przeszło pod 
władzę Austrii, na Królestwo Sardynii. Panował tu do 1730 r., w którym abdykował 
na rzecz swojego syna Karola Emanuela III. Wiktor Amadeusz II Sabaudzki reformo-
wał Królestwo Sardynii, przebudowywał drogi i rozbudował port w Nicei. Jego syn 
również przeprowadził reformy w duchu oświecenia i wzorem monarchów tamtych 
czasów starał się w swoim ręku skupić władzę absolutną.

W 1734 r. władzę w Neapolu objął Karol Burbon (1716–1788)331, syn króla Hiszpa-
nii Filipa V Burbona i Elżbiety Farnese. W następnym roku zrzekł się księstwa Parmy 
na rzecz cesarza Karola VI Habsburga w zamian za uznanie go królem Neapolu i Sy-
cylii. W 1759 r. uzyskał tron Hiszpanii jako Karol III. Król, który panował w duchu 
absolutyzmu oświeconego sprzyjał rozwojowi architektury. 

Ożywioną działalność Królestwie Neapolu prowadzili jezuici. Wybudowali oni Collegio 
Massimo w miejscu średniowiecznego pałacu Gian Tommaso Carafy – przedstawiciela 
starego neapolitańskiej rodu. Monumentalny zespół składa się kościoła umieszczonego 
w centrum założenia i z budynków klasztornych rozmieszczonych wokół dwóch arka-
dowych dziedzińców. Autorami zespołu byli architekci: Polidoro Cafaro, jezuita Gio-
vanni Tristano i jego uczeń Giovanni de Rosis. Prace zakończono dopiero w 1653 r. 
Opactwo benedyktynów w Katanii (Sycylia) to projekt zakonnika Valeriana de Francis 
z 1558 r.332 Jeśli podana data jest prawidłowa, to obiekt ten z centralnie umieszczo-
nym kościołem i regularnymi dziedzińcami wyprzedzał projekt Eskurialu. Niestety ze-
spół klasztorny uległ zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1693 r.

330 Budowę Teatru Królewskiego w Turynie zainicjował król Karol Emanuel III już po śmierci Filipa Juvarry w 1738 r. Teatr 
spłonął w 1936 r., a dopiero w 1973 r. został odbudowany i zmodernizowany.

331 Karol Burbon był synem króla Hiszpanii Filipa V i Elżbiety Farnese, otrzymał tytuły księcia Parmy i Piacenzy, Wielkiego 
Księcia Toskanii – jako wnuk Edwarda II Farnese. W 1735 r. został królem Neapolu i Sycylii, a w 1759 r. królem Hiszpa-
nii jako Karol III.

332 Guttmejer K., Zespół Dominikanów w Lubarze na tle wybranych osiowych założeń klasztornych epoki baroku, [w:] Artyści 
włoscy w Polsce XV–XVIII w., red. Pomorska J., Wyd. DiG, Warszawa 2004 r., s. 452.
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Wśród miast Królestwa Neapolu w okresie baroku dobrze rozwijała się Lecce. (Apu-
lia). Powstał tu swoisty styl barokowy zwany barocco leccese, charakteryzujący się 
drobnym ornamentem i „akcentami ludowymi”333. Inspiracją dla tego niezwykłego 
stylu był hiszpański styl plateresco. Dobrze reprezentuje go centralny plac miasta 
Piazza del Duomo, który powstawał przez blisko 130 lat. Pięćdziesiąt lat później de-
cyzję o przebudowie klasztoru i istniejącego romańskiego kościoła podjął biskup Lu-
igi Pappacoda (1595–1670). Biskup powierzył projekt katedry i pałacu biskupiego 
lokalnemu architektowi Giuseppe Zimbalo (1617–1710). Przekształceniu w niemal 
teatralne wnętrze uległ wtedy cały plac – Piazza dell Duomo. Architekt zaprojektował 
ponadto dwa bliźniacze pałace – Pałac Biskupi i Seminarium (Palazzo dei Celestyni), 
a katedra otrzymała wysoką dzwonnicę. Nowy kompleks klasztoru celestynów, przy-
legający do kościoła Santa Croce, był budowany od około 1549 r. Twórcą projektu 
został prawdopodobnie Gabriele Riccardi. Na początku XVII w. trzy wejściowe portale 
opracował Francesco Antonio Zimbalo (1567–1631). Niezwykłe formy reprezentuje 
elewacja frontowa kościoła Santa Croce, a zwłaszcza jej późnobarokowa górna partia 
z rozetą, pokrytą drobnym ornamentem groteskowym, której autorem był Giuseppe 
Zimbalo (syn Francesca)334.

Do najbardziej znanych architektów w Neapolu należał Cosimo Fanzago (1591–
1678)335. Architekt po powrocie z Rzymu zaprojektował kościół Santa Maria Egiziaca 
i Pizzofalcone dla zakonu augustianów, w historycznym centrum miasta. Centralny 
plan kościoła był prawdopodobnie wzorowany na kościele św. Agnieszki w Rzymie 
projektu Francesco Borrominiego. Gdy Biskup Michele Pignatelli zlecił architektowi 
Giuseppe Cino (1644–1722) projekt seminarium, nawiązał on do twórczości swoje-
go poprzednika – Cosimo Fanzago.

W końcu XVII w. wykształcił się na Sycylii swoisty barok. Był on wynikiem odbudowy 
prowadzonej przez lokalnych twórców po potężnym trzęsieniu ziemi w 1693 r. Barok 
ten charakteryzują dynamizm, krzywoliniowe linie i miejscowy piaskowiec o „miodo-
wej” barwie. Przykładem stylu są: bazylika della Collegiata w Katanii, zaprojektowa-
na przez Angelo Italia i ukończona w 1768 r. przez Stefano Ittara, oraz katedra w Sy-
rakuzach. O niezwykłości katedry stanowi fakt, że istniała w tym miejscu starożytna 
świątynia bogini Ateny, która została w VII w. włączona do budowanego kościoła. 
Katedra odbudowana po trzęsieniu ziemi w 1693 r. otrzymała w latach 1725–1753 
nową, dwukondygnacyjną elewację według projektu Andrei Palmy. Fasadę wyróż-

333 Argan G.C. Storia dell’arte italiana, Wydawnictwo Guerra Edizioni Guru 2006, s. 684.
334 Wsieobszczaja…, t. 7, s.104.
335 Cosimo Fanzago został skazany na śmierć za udział w buncie przeciwko władzy Habsburgów. Powstała wówczas Królew-

ska Republika Neapolu (1647–1648) wzorowana na ustroju Wenecji. Ucieczka i pobyt w Rzymie sprawił, że w twórczo-
ści Fanzago czytelne są odwołania do dzieł G. Berniniego i F. Borrominiego.
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niają gierowane gzymsy, które opierają się na potężnych, spiętrzonych kolumnach 
korynckich. Monumentalną oprawę świątyni stanowi zabudowa Piazza Duomo.

W Katanii działał również wykształcony w Rzymie architekt Giovanni Battista Vac-
carini (1702–1768). Powrócił on na Sycylię około 1730 r. i wsławił się projektami 
fasady katedry w Katanii wraz z jej otoczeniem oraz kościoła św. Agaty (1736),336 
przed którą umieścił fontannę z figurą słonia z obeliskiem na jego grzbiecie.

Z barokowej architektury słynie także Noto na południowo-wschodnim wybrzeżu wy-
spy. Późnobarokowe centrum miasteczka, wzniesione po 1693 r., zostało wpisane 
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Reprezentacyjne budynki otaczają Piazza 
Municipio, przy którym wznosi się katedra św. Mikołaja337. Prowadzą do niej niezwy-
kle rozbudowane, potężne schody, dzięki którym doskonale została wyeksponowa-
na szeroka, dwuwieżowa fasada katedry. Naprzeciw zlokalizowano pełniący funkcję 
ratusza dwukondygnacyjny Palazzo Ducezio, zaprojektowany podobnie jak katedra 
przez Vincenzo Sinatrę (1707–1765).

DZIAŁALNOŚĆ KAROLA VII Z DYNASTII BURBONÓW W KRÓLESTWIE 
SYCYLII I NEAPOLU

W 1735 r. po niemal dwustuletnim panowaniu Habsburgów władzę w Królestwie 
Neapolu i Sycylii objął Karol VII Burbon (1716–1788)338. W okresie jego panowania 
odkryto starożytne miasta Herkulanum i Pompeje, a król osobiście wspierał bada-
nia archeologów. Nowa wysoka pozycja i bliskie władcy idee oświeconego absoluty-
zmu sprawiły, że postanowił on zamanifestować fakt objęcia tronu. Karol VII polecił 
wówczas wzniesienie okazałej rezydencji królewskiej w Casercie. W tym celu: (…) 
wezwał w 1750 r. do Neapolu dwóch wykształconych w Rzymie architektów, Ferdy-
nanda Fugę (1699–1782) i Luigiego Vanvitellego (1700–1771)339. Król osobiście 
dokonał wyboru miejsca, a projekt rezydencji powierzył Luigiemu Vanvitellemu340. 
W 1759 r., po śmierci króla Hiszpanii Ferdynanda VI, Karol VII abdykował na rzecz 
swojego trzeciego syna Ferdynanda i odtąd jako Karol III (1759–1788) panował 
w Hiszpanii. Budowę rezydencji kontynuował więc jego następca król Ferdynand I.

336 Wsieobszczaja…, t. 7, s. 102.
337 Stosunkowo niedawno odbudowano kościół po trzęsieniu ziemi w 1990 r.
338 Karol III Burbon – król Hiszpanii jako książę Parmy był Karolem I, jako król Neapolu Karolem VII i Karolem V jako władca 

Sycylii.
339 Watkin D., Historia…, s. 33.
340 Luigi Vanvitelli (1700–1773) był malarzem i architektem włoskim pochodzenia holenderskiego, uczniem Niccolo Salvie-

go. Współpracował przy budowie fontanny di Trevi. Przebudowywał elewację Bazyliki św. Jana na Lateranie. Oprócz pała-
cu królewskiego w Casercie zaprojektował Palazzo Reale w Neapolu. W mieście tym wzniósł także kościół św. Annunziaty, 
który oparty na planie centralnym z dominującą kopułą, reprezentuje już cechy nowej epoki.
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Rezydencja Królewska w Casercie (wł. Palazzo Reale di Caserta) (1752–1780) pod 
Neapolem miała być widomym znakiem potęgi Karola z dynastii Burbonów, który 
władał Neapolem, Sycylią i w końcu Hiszpanią. Rezydencja ta miała być również 
głównym ośrodkiem reprezentacyjnym i administracyjnym królestwa. Jej autor Luigi 
Vanvitelli (1700–1773) był uczniem swojego ojca Gaspara van Witellego i architekta 
Niccolo Salviego. Sztywny plan rezydencji został oparty na rzucie prostokąta z czte-
rema regularnymi dziedzińcami wewnętrznymi: (…) 1200 pomieszczeń grupuje 
się wokół czterech dziedzińców, które przypominają place. Centrum zajmuje „gran 
portico”, od którego odchodzą cztery galerie341. Jednak wejścia na dziedzińce nie 
znajdują się na osiach dziedzińców, lecz na przekątnych: Wzorem była scena uko-
śna, która: wynaleziona przez artystów z rodziny Bibiana, zmieniła znacząco oblicze 
XVIII-wiecznego teatru342.

Bezpośrednią inspiracją dla planów pałacu był Escorial i Whitehall, projektu Inigo 
Jonesa343. Pałac Caserta, który mieścił obok rezydencji, uniwersytet, bibliotekę i te-
atr, był największą rezydencją wybudowaną w XVIII w. Monotonne elewacje zostały 
oparte na wysokim cokole i zaakcentowane ryzalitami w wielkim porządku. Budowa 
zespołu trwała od 1752 do 1780 r., stanowiąc symbol absolutyzmu i ostatni akord 
baroku włoskiego. Otoczyło ją olbrzymie założenie parkowe z parterami haftowymi 
i wielką kaskadą wodną. Po śmierci Vanvitellego prace budowlane kontynuował jego 
syn Carlo.

Natomiast zatrudniony przez króla Karola III rzymski architekt Ferdinando Fuga za-
projektował wspaniałą dwuwieżową fasadę kościoła pw. San Filippo Neri w Neapolu, 
zwanego również chiesa dei Girolamini. Usytuowany w bliskim sąsiedztwie katedry 
kościół stanowi część monumentalnego zespołu klasztornego z biblioteką, galerią 
sztuki i krużgankami, wzniesionego pod koniec XVI w. dla Kongregacji Oratorium 
Świętego Filipa Neri. Marmurową fasadę kościoła, reprezentującą cechy architektury 
rzymskiej, pozłocono i ozdobiono macicą perłową.

Kolejnym zleceniem słynącego z filantropii króla Karola III dla Ferdinando Fugi był 
jeden z największych budynków ówczesnej Europy, przeznaczony na przytułek dla 
ubogich. Imponujący budynek Real Albergo dei Poveri w Neapolu344, zwany również 
Palazzo Fuga, o 360-metrowej fasadzie reprezentuje już cechy architektury klasycy-
stycznej. Całości ogromnego zamierzenia nie udało się jednak zrealizować. Pierwotne 
intencje pomocy sierotom i ubogim poprzez naukę zawodu i pracę nie powiodły się.

341 Toman R., Sztuka…, s. 64.
342 Tamże, s. 64.
343 Fletcher B., History of Architecture, Elsevier, Oxford 2001, s. 919.
344 Projekt Ferdynanda Fugi (1749 r.) przekształcił architekt Francesco Maresca (1757–1824). 
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BAROK W GENUI

Il. 55. Genua, Strada Nuova (ob. Strada Garibaldi), arch. Galeazzo Alessi

Il. 56. Genua, bazylika Santa Maria Assunta di Carignano, arch. Galeazzo Alessi

Il. 57. Genua, Palazzo Rosso (1671–1677), arch. Pietro Corradi 

Il. 58. Genua, Strada Balbi z Palazzo Reale wzniesionym dla Stefano Balbi, arch. Bartolomeo Bianco
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MANIERYZM I BAROK WE FLORENCJI POD RZĄDAMI MEDYCEUSZY

Il. 59. Florencja, Corridoio Vasariano (1564) łączący kościół S. Felicita, pałace Pittich i Ufizzi

Il. 60. Florencja, kościół San Lorenzo z ośmioboczną Kaplicą Książąt (Cappela dei Principi), widok

Il. 61. Florencja, kościół San  Lorenzo i Kaplica Książąt (1604–1640), widok, arch. Mateo Nigetti

Il. 62. Florencja, kościół San  Lorenzo i Kaplica Książąt (1604–1640), wnętrze, arch. Mateo Nigetti
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Il. 63. Florencja, pałac Pittich, Sala degli Argenti, G. da San Giovanni, fundacja księcia Ferdynanda II Medy-
ceusza

Il. 64. Florencja, kościół San Salvadore, zwany Ognissanti, fundacja Ferdynanda II Medyceusza, fasada z 1637 r., 
arch. Matteo Nigetti
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Il. 65. Widok z Piazzety na kościół Santa Maria della Salute, Antonio Canal zwany Canaletto 

Il. 66. Wenecja, kościół Santa Maria della Salute (1631), rzut kościoła oparty na planie ośmioboku symbolizo-
wał koronę Królowej Niebios, arch. Baltazare Longhena 

MECENAT PAŃSTWOWY I PRYWATNY W WENECJI
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Il. 67. Wenecja, Palazzo Pessaro (1650–1710), arch. Baldassare Longhena

Il. 68. Wenecja, kościół di San Moisè (1668), arch. Alessandro Tremignon

Il. 69. Wenecja, kościół San Salvador (1649–1663), arch. Giuseppe Sardi
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MECENAT KSIĘCIA EMANUELA FILIBERTA SABAUDZKIEGO 

Il. 70. Plan Turynu (1674), Giovanni Tommaso Borgogno 

Il. 71. Turyn, Piazza San Carlo, na pierwszym planie pomnik księcia Emanuela Filiberta

Il. 72. Turyn, Piazza Castello, po lewej kościół San Lorenzo, po prawej Kaplica św. Całunu
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Il. 73. Turyn, kościół San Lorenzo (1666–1680), rzut, arch. Guarino Guarini

Il. 74. Turyn, kościół San Lorenzo, wnętrze 

Il. 75. Turyn, Palazzo Carignano (1679–1684), arch. Guarino Guarini 
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MECENAT KSIĘCIA WIKTORA AMADEUSZA II SABAUDZKIEGO

Il. 76. Turyn, bazylika Superega (1719–1731), arch. Filippo Juvarra

Il. 77. Turyn, Palazzo Madama (1728), arch. Filippo Juvarra dla królowej matki

Il. 78. Turyn, Palazzo Stupinigi (1729–1733), arch. Filippo Juvarra
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PÓŹNY BAROK RZYMSKI

Il. 79. Rzym, Schody Hiszpańskie (1721–1725), architekci Alessandro Spezzi i Francesco de Sanctis

Il. 80. Rzym, Bazylika św. Jana na Lateranie, elewacja z 1733 r., arch. Alessandro Galilei
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Il. 81. Rzym, Pałac Kwirynalski, ukończony przez arch. Ferdinando Fugę (1737) z polecenia Klemensa XII

Il. 82. Rzym, Bazylika Santa Maria Maggiore, elewacja (1743), arch. Ferdynand Fuga na zlecenie papieża 
Benedykta XIV
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Il. 83. Neapol, Palazzo Caserta (1752–1780), arch. Luigi Vanvitelli, widok

Il. 84. Neapol, Palazzo Caserta, ściśle osiowy plan rezydencji

Il. 85. Neapol, Palazzo Caserta, reprezentacyjna klatka schodowa

FUNDACJE KRÓLA KAROLA VII BURBONA
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Il. 86. Sycylia, Lecce, bazylika św. Krzyża (1549–1646), arch. Giuseppe Zembalo 

Il. 87. Katania, kolegiata Santa Maria della Consolazione (1693), późnobarokowa fasada, arch. Stefano Ittar

Il. 88. Sycylia Noto, katedra św. Mikołaja, arch. Vincenzo Sinatra, wzniesiona po 1693 r. 
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PODSUMOWANIE

ARCHITEKTURA W SŁUŻBIE KONTRREFORMACJI

Obrady i postanowienia Soboru Trydenckiego miały decydujące znaczenie dla roz-
woju architektury baroku. Kilkunastoletnie dyskusje przedstawicieli Kościoła zaowo-
cowały brzemiennymi w skutki postanowieniami, które miały przeciwdziałać refor-
macji i zahamować niekorzystne dla Kościoła tendencje. Stosunkowo szybko ludzie 
Kościoła dostrzegli, że nowe trendy w sztuce i architekturze mogą: (…) przemówić 
do szerokiej publiczności, w atrakcyjnej, monumentalnej formie przekazać religijne 
i polityczne treści, istotne dla legitymizacji jego władzy345. Przeprowadzone reformy 
przyczyniły się do centralizacji władzy, w związku z czym od osobistych intencji pa-
pieży, ich predyspozycji i zaangażowania w fundacje architektoniczne zależało naj-
więcej. To oni wytyczali główne cele, dokonywali wyboru architektów, a nawet nad-
zorowali postępy prac.

Wczesny barok był ściśle związany z kontrreformacją i działalnością zakonu jezu-
itów: (…) którzy, zgodnie z wytycznymi soboru trydenckiego, intensyfikowali w sztu-
ce funkcje propagandowe, sprowadzające się zarówno do walki z reformacją, jak 
do utwierdzenia w wierze przez wrażenia wizualne346. Stosunkowo szybko jezuici 
zwrócili uwagę na istotną, perswazyjną rolę sztuki i kultury, pomocną w ugruntowa-
niu wiary wśród wiernych, ale także w walce z poglądami protestantów. Zaczęli więc 
wykorzystywać architekturę i sztukę jako pokojowe narzędzie do walki z reformacją 
o „rząd dusz”. Stawianie przed sztuką celów dydaktycznych było charakterystyczną 
postawą dla okresu posoborowego. Zaangażowanie sztuki, w tym architektury, do 
działań kontrreformacyjnych, połączonych z ofensywą ideologiczną Kościoła, skut-
kowało przeznaczaniem dużych sum na budowę i dekorację kościołów. To z kolei 
sprawiało, że konkurencja w tak wspomaganych dziedzinach była ogromna. Ambitni 
twórcy rywalizowali ze sobą, zabiegając o względy inwestorów. Zyskiwano możnych 
protektorów, ceną jednak był ścisły nadzór ideologiczny.

345 Lachi Ch., Wielka historia sztuki, Arkady, Warszawa 2011, s. 129.
346 Malinowska-Petelenz B., Europejskie wcielenia sacrum, czyli od „zwierciadła świata” do „poetyckiej wizji inności”. Szkice 

krajobrazowo-urbanistyczne. Część 2, www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif-22-2_pdf/D-01_PiF22-2_Malinowska-Pete-
lenz.pdf, s. 92, dostęp 19.07.2017.
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Już na pierwszych sesjach soboru w Trydencie podjęto dyskusję nad obecnością 
Chrystusa w Eucharystii, a w czasie sesji XII ogłoszono Dekret o Eucharystii, który 
stwierdza, że po konsekracji następuje przeistoczenie chleba w ciało, a wina w krew 
Chrystusa. Stwierdzenie, że Najświętszy Sakrament jest rzeczywistym Bożym Cia-
łem, wokół którego gromadzą się wierni (adoracja), sprawiło, że budynek kościo-
ła stał się ogromnym relikwiarzem do jego przechowywania i sprawowania liturgii. 
Z tego względu kościół winien być odpowiednio piękny i okazały. Można stwierdzić, 
że architektura katolicka i protestancka w początkowym okresie baroku była konse-
kwencją deklarowanego stosunku do Eucharystii. Protestanci preferowali bowiem 
bardzo skromną architekturę zborów, które często pełniły także funkcję sal zebrań 
i klas szkolnych. Ideowo wyrzekali się dekoracji i malarstwa religijnego347.

Ponieważ Sobór Trydencki akcentował potrzebę przekonania wiernych i zachwycenia 
ich widowiskowością liturgii, wnętrza kościołów zaczęły zapełniać rzeźby świętych 
i pobożne malowidła. Dla spotęgowania efektu tworzono iluzjonistyczne freski, pełne 
ekspresji rzeźby, niezwykle sprawnie operowano światłem. Dużo uwagi poświęcano 
malarstwu i przekazywanym przez nie treściom. Dostrzeżono istotną rolę edukacyjną 
i perswazyjną obrazów, nieco później doceniono perswazyjną, a nawet propagando-
wą rolę rzeźby i architektury.

Czytelną opinię, dlaczego malarstwo wyróżniono spośród wszystkich sztuk, przed-
stawił kardynał Gabriele Paleotti w księdze I Rozprawy o obrazach świętych i świec-
kich… (1582): Książki są bowiem czytane jedynie przez ludzi wykształconych, 
których nie jest wielu, zaś obrazy ogarniają powszechnie wszelkie rodzaje osób348. 
Kardynał Gabriele Paleotti, a także duchowny i teoretyk sztuki Giovanni Battista 
Agucchi reprezentowali klasyczne ideały piękna. Polecali co prawda, by artyści wzo-
rowali się na naturze, lecz także, by poszukiwali piękna boskiego. Opinię tę podzielał 
i rozwinął znawca starożytności Pietro Bellori.

Poglądy uznanych autorytetów miały istotne znaczenie, wpływały bowiem na poru-
szaną tematykę dzieł, a nawet na formalne sposoby ich  przedstawiania, gdyż: Do 
uczonych i myślicieli należących do kręgów związanych ze sztuką należało opraco-
wywanie programów ikonograficznych, zwłaszcza monumentalnych oraz kodyfikacji 
języka przedstawień. W XVII w. ikonograficzne wybory malarzy i rzeźbiarzy przeszły 
pod kontrolę teologów349. Na temat sztuki, jej symboli i stosowności ich stosowa-
nia pisali między innymi: św. Karol Boromeusz (Pouczenia o budowie i wyposaże-

347 Jaskrawym przykładem były wystąpienia obrazoburców w Niderlandach w 1566 r.
348 Białostocki J., Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–1600, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, 

s. 417.
349 Lachi Ch., Wielka…, s. 22.
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niu kościoła, 1577), Gabriele Paleotti (Rozprawa o obrazach świętych i świeckich…, 
1582), Federico Borromeo (O malarstwie religijnym, 1624).

Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu, konsekwentnie wcielał w życie postanowie-
nia soborowe: wizytował cyklicznie wszystkie swoje parafie, monitorując stan budyn-
ków kościelnych i ich wyposażenie. Zwoływał synody, które kończyły się uchwałami 
i zarządzeniami, fundował i remontował kościoły. Był autorem Pouczenia o budowie 
i wyposażeniu kościoła (1572). Według kardynała kościoły miały być usytuowane na 
wzniesieniu, dostojne, dobrze doświetlone, ozdobione figurami NMP z Dzieciątkiem 
i świętych patronów.

Kardynał Federico Borromeo polecał, by unikać tematów mitologicznych i świeckich, 
przestrzegając: W naszych jednak czasach najbardziej godna potępienia jest próż-
ność czy raczej pycha tych, którzy tam, gdzie religijne obrazy i pobożne rzeczy winni 
umieszczać, przede wszystkim chcą wystawiać i zawieszać własne godła i herby, 
i chcą, aby się one znalazły nie z boku lub na jakimś niższym miejscu, lecz w miej-
scu najbardziej widocznym, to pomimo że kosztuje to więcej złota i srebra niż cała 
pozostała część budynku350. Nie zastosowano się jednak do tych przestróg kardynała.

Poszukiwania idealnych proporcji i czystych, wychodzących się z idei platońskich 
form ustąpiły potrzebie wzmocnienia przekazu religijnego. Sztuka barokowa kierowa-
na do widza zyskiwała wymiar personalny i ważny aspekt narracyjny. Wizję nowej 
estetyki w malarstwie na przełomie wieków zaprezentował Caravaggio, stosując ostry 
światłocień, który podkreślał dramatyzm i duchowe treści jego obrazów. Malarstwo 
„zrywające” z zasadą decorum i zmuszające widza do emocjonalnego przeżycia od-
działywało na rzeźbę i architekturę. Dlatego sztukę okresu kontrreformacji, jak pisał 
Wojciech Kosiński: (…) cechuje ogromna siła wyrazu. Można sadzić, że siła ta wy-
nika z siły przekonań, przede wszystkim religijnych, która cechowała zapewne ludzi 
tej epoki351.

Miejsce renesansowej harmonii zastąpił kontrast, pozwalający na zaakcentowanie 
wybranych elementów dzieła. Miejsce renesansowej zmysłowości zastąpił, charak-
terystyczny dla religijności kontrreformacyjnej, mistycyzm. Kreowano przekonujący, 
budzący emocje, świat iluzji. Gloryfikująca monarchę sztuka dworska korzystała 
z osiągnięć sztuki sakralnej. Z czasem zaczęto coraz bardziej cenić błyskotliwe, wy-
szukane pomysły, kreatywność i wariabilizm – tendencję, by każda budowla była 
oryginalna. W poezji odpowiadał tej tendencji konceptyzm dążący do zadziwiania wi-
dza zarówno oryginalnym pomysłem, jak i kunsztowną formą utworu. Bogata w tre-

350 Białostocki J., Teoretycy…, s. 122.
351 Kosiński W., „Correspondance des Arts” wczoraj, dziś jutro, [w:] Materiały z Sesji Naukowej z okazji jubileuszu profesora 

J.T. Gawłowskiego, Sztuka piękna architektura, Kraków 1997. 
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ści, wywołująca emocje sztuka łączyła osiągnięcia architektury, rzeźby i malarstwa, 
stając się skutecznym narzędziem kontrreformacji.

Podejmując spektakularne fundacje, budując i dekorując kościoły, klasztory i kapli-
ce, dbano o jasność przekazu i zgodność z nauczaniem Kościoła. Przekaz progra-
mowy miał być prostszy, jego celem nie było bowiem zaskakiwanie widza, lecz jego 
przekonanie i nawrócenie lub pogłębienie jego wiary. Tak formułowane wytyczne 
powodowały odejście od sztuki i architektury manieryzmu i zwrot ku „naturalnym” 
formom. Dla tak definiowanego przekazu rola widza i odbiorcy dzieła w sztuce baro-
ku stała się kluczowa.

Wśród grona mecenasów tego czasu wyróżniał się kardynał Alessandro Farnese. 
Wspierał on Vasariego i Vignolę, sprowadził do Rzymu Tycjana. Kardynał podjął decy-
zję o kontynuacji prac wykończeniowych przy Palazzo Farnese w Capraroli, wzniósł 
kilka kościołów, w tym sfinansował budowę kościoła jezuitów Il Gesú w Rzymie. To 
kardynał sprecyzował wymagania, jakim miał odpowiadać kościół, dokonał także 
wyboru architekta. Projekt Giacomo Barozzi da Vignoli doskonale spełniał potrzeby 
potrydenckiej liturgii. Szeroka nawa przekryta kolebą zapewniała dobrą widzialność 
i słyszalność. Kopuła na skrzyżowaniu nawy z transeptem wspaniale oświetlała oł-
tarz. Kaplice boczne dawały możliwość indywidualnej kontemplacji i wychodziły na-
przeciw rozbudowanemu kultowi świętych. Przejścia między kaplicami umożliwiały 
odbywanie uroczystych procesji wewnątrz kościoła. Te wszystkie względy sprawiły, 
że kościół Il Gesù stał się chętnie powielanym wzorem świątyni jezuickiej. Kościo-
łów tych powstało tak dużo, że do ich wznoszenia angażowano także kształconych 
w tym kierunku architektów zakonników. Wzór Il Gesù nie był jednak traktowany or-
todoksyjnie, stąd tak wiele zmian i redukcji w kolejnych jego wariantach. Na kształt 
jezuickich świątyń wpływały bowiem tradycje regionu, a także fundatorzy, z których 
zdaniem zakon musiał się liczyć.

W całej Italii wznoszono nowe kościoły, odnawiano w nowym stylu istniejące lub 
zmieniano ich wystrój. Kardynał Farnese odbudowując starożytną kaplicę Santa Ma-
ria Scala Coeli, zainicjował swoistą modę na sztukę bizantyjskią. Odbudowywano 
„w stylu bizantyjskim” zniszczone świątynie i kopiowano słynne ikony, podkreślając 
„starożytne” korzenie Kościoła. Ta ciągłość tradycji chrześcijańskiej była przeciw-
stawiana nauce reformatorów protestanckich. Orężem dla duchownych katolickich 
w walce z potępianiem kultu obrazów przez protestantów stała się doktryna św. Jana 
z Damaszku, według której święty obraz kieruje nasze myśli w stronę przedstawianej 
postaci. Takie podejście do sztuki sprawiło, że znakomicie rozwijało się malarstwo 
i rzeźba sakralna.
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Bogato dekorowane świątynie stanowiły doskonałą oprawę zmienionej, bardziej wi-
dowiskowej liturgii. Gdy dodamy do tego malarstwo iluzjonistyczne, dynamiczną 
rzeźbę, żarliwe kazania, bogate stroje celebransów i komponowaną wówczas mu-
zykę sakralną, staje się oczywiste, jak potężny był wydźwięk propagandowy. Sztuka 
i architektura nie poszukiwały już obiektywnego piękna, lecz niosły ze sobą istotne 
treści. Ich przekaz miał oddziaływać na widza, pobudzać jego wyobraźnię i wyzwalać 
pożądane emocje. We wczesnym baroku, któremu przyświecały idee kontrreformacji, 
był to przekaz religijny. W baroku dojrzałym, by wyrazić triumf Kościoła, wystrój ba-
rokowych świątyń miał olśniewać bogactwem, dlatego chętnie stosowano malarstwo 
iluzjonistyczne, sztukaterie, złocenia i stiuki. Cechą charakterystyczną baroku dojrza-
łego stały się niezwykła kreatywność i synteza różnych dziedzin sztuki.

Poza krajami objętymi reformacją Kościół miał nadal przemożny wpływ na archi-
tekturę i sztukę, a także na życie codzienne wiernych. Rósł popyt na dzieła sztuki. 
Ozdabiano nimi nie tylko rezydencje i kościoły, lecz także miasta. Dzięki mecenatowi 
papieskiemu w okresie dojrzałego baroku rola Rzymu w dziedzinie sztuki i architek-
tury była czołowa i inspirująca. Rzym stał się rzeczywistą stolicą katolickiego świata. 
Wyjątkową pozycję miasta manifestowała jego architektura.

Silny zwrot ku antykowi i jego dokonaniom trwał nadal w architekturze manieryzmu 
i baroku, z wyłączeniem krótkiego okresu potrydeckiego. Artyści baroku znali i cenili 
prace Giovanniego Battisty Montano (1534–1621), architekta, rzeźbiarza, członka 
Akademii Św. Łukasza, a przede wszystkim wielbiciela starożytności. Pochodzący 
z Mediolanu twórca przeniósł się w latach 70. do Rzymu, gdzie badał i rysował za-
bytki antyczne. Jego prace kontynuował, ukończył i wydał uczeń Montano Giovanni 
Battista Soria. Publikacja zatytułowana Scielta di varii tempietto antichi oraz kolejne 
prace Sorii, między innymi Architettura con diversi ornamenti cavatin dall’antico 
(1636), stały się szeroko znane wśród ówczesnych europejskich architektów.

W architekturze baroku obecne więc były dwa główne nurty352: monumentalny ba-
rok klasycyzujący i dynamiczny – kontynuujący styl Francesca Borrominiego. Sil-
ne tradycje architektury renesansowej i powracający nurt palladiański były czytelne 
w twórczości Alessandra Galilei i Filippa Juvarry. Pojawiły się tylko nieliczne przykła-
dy rokoka rzymskiego, takie jak kościół św. Magdaleny w dzielnicy Colonna, którego 
wklęsłą fasadę, bogato zdobioną sztukaterią ukończył w 1735 r. prawdopodobnie 
Giuseppe Sardi, a opartą na elipsie kopułę nad wydłużoną ośmiokątną nawą Carlo 

352 W latach 60. XX w. podczas seminarium w Rzymie Rudolf Wittkower uściślił: (…) podział sztuki barokowej na trzy nurty: 
dynamiczno-emocjonalny, klasyczny i realistyczno-ludowy. Wg Białostocki J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Wydaw-
nictwo Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 134.
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Fontana353. Kościół ten z powodu nadmiernej dekoracji bywał nazywany chiesa di 
zucchero – kościołem z cukru.

ARCHITEKTURA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PERSWAZJI

Sobór Trydencki zwrócił uwagę na oddziaływanie na wiernych sztuki, zwłaszcza ma-
larstwa. Przestrzegał przed kultem obrazów i przed propagowaniem niewłaściwych, 
sprzecznych z nauką Kościoła treści. Silny kult maryjny i kult świętych propagowały 
pożądane z punktu widzenia Kościoła wzorce.

Dopiero pisma potrydenckie dostrzegły rolę propagandową architektury, szczególnie 
istotną w burzliwym okresie reformacji, gdy należało odbudować pozycję Kościoła 
w Europie i świecie. Zwracano się nie tylko do warstw wykształconych, ale także pa-
miętano, by przekaz był jednoznaczny, prosty, głoszący pożądane z punktu widzenia 
Kościoła treści religijno-moralne. Widomym znakiem triumfu chrześcijaństwa nad 
pogańskim Rzymem były umieszczone przez papieża Sykstusa V: krzyż na obelisku 
egipskim przed Bazyliką św. Piotra, figura św. Piotra na kolumnie Trajana i figura św. 
Pawła na kolumnie Marka Aureliusza na placu Colonna. W 1614 r. papież Paweł V 
nakazał ustawić przed Bazyliką Matki Bożej Większej kolumnę z bazyliki Maksencju-
sza, a na niej figurę NMP354.

Proces centralizacji władzy w Kościele znacznie zwiększał możliwości papieży w po-
dejmowaniu działań inwestycyjnych. Zmiany w liturgii i rozbudowany ceremoniał 
miały wpływ na formę i dekorację kościołów. Sposób ekspozycji rzeźb i obrazów 
w kościołach, klasztorach czy kaplicach zarysował Sobór Trydencki, sprecyzowały 
zaś pisma potrydenckie i działania takich osób jak kardynał Karol Boromeusz.

Przykładne, heroiczne życie i działalność Karola Borromeusza zostały znakomicie 
wykorzystane propagandowo. Podczas jego kanonizacji papież Paweł V wystosował 
list do biskupów sławiący dokonania świętego i stawiający go za godny naślado-
wania wzór: biskupa, duszpasterza, fundatora i patrona sztuki sakralnej355. A także 
kazał wydać bibliografię arcybiskupa Mediolanu: Vita di Carlo Borromeo, autorstwa 
Giovanniego Pietra Giussaniego. To obszerne dzieło przetłumaczone na różne języki 
stało się niemal „obowiązkową” lekturą dla biskupów, księży, a z czasem także dla 
seminarzystów.

353 https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Maddalena_(Roma), dostęp 17.07.2017.
354 Kolumna przed Bazyliką Santa Maria Maggiore stała się inspiracją dla Kolumny Zygmunta w Warszawie, projektu Kon-

stantego Tencelli.
355 Krasny P., Forma Pastoris. Działalność św. Karola Boromeusza, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VII (Funda-

tor i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2), red. Lileyko J., Rolska-Boruch I., Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 18.
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Wzór ten propagowali duchowni z bliskiego otoczenia biskupa, jak: kardynał Bolonii 
Gabriele Paleotti, kardynał i arcybiskup Mediolanu Federico Borromeo – bratanek 
i następca Karola Boromeusza, biskup Genewy św. Franciszek Salezy i kardynał Ce-
zare Baronio. Zwłaszcza działania pokanonizacyjne, których celem było dotarcie do 
szerokiej rzeszy wiernych z „promocją” nowego świętego, miały istotny wpływ propa-
gandowy: Ich spektakularnym przejawem było promowanie nowych rozwiązań iko-
nograficznych, czym zajmowały się wyspecjalizowane oficyny wydawnicze działające 
w Wiecznym Mieście356.

Zwolennicy kontrreformacji nie tylko doprowadzili do głębokiej reformy w Koście-
le katolickim, ale przede wszystkim przystąpili do kontrofensywy, wspierając ruchy 
duchowe, nowe zakony i reformy istniejących zakonów. Konsekwencją tych działań 
była budowa nowych kościołów, konwentów zakonnych, kolegiów i kaplic, ale także 
przebudowa w nowym stylu obiektów istniejących oraz budowa i dekoracja ołtarzy, 
których liczba wzrastała w wyniku rozbudowanego w okresie baroku kultu świętych.

Towarzystwo Jezusowe stanowiło awangardę Kościoła walczącego. Scentralizowany 
system zarządzania zakonem, poprzez kurię generalną i instytucjonalne struktury 
pozwalały na prowadzenie skutecznej polityki fundacyjnej. Zakon angażował najsłyn-
niejszych architektów pracujących w Rzymie i głównych miastach Italii, takich jak 
Mediolan (w czasach Karola Boromeusza), Genua, czy Turyn. Proponowane przez 
nich wzory były rozpowszechniane niemal na całym świecie357.

W szeroko zakrojonych działaniach ofensywnych skuteczną bronią okazała się dzia-
łalność edukacyjna, a następnie aktywność fundacyjna jezuitów. Pierwsze kolegium 
w Mesynie założone przez Ignacego Loyolę w 1548 r. zapoczątkowało powstanie 
sieci szkół jezuickich. Pierwotnym celem było kształcenie jezuitów i świeckich, 
utwierdzanie młodych ludzi w wierze oraz nawracanie protestantów. Odbywało się to 
w duchu humanizmu, choć nastąpiła wnikliwa selekcja dzieł antycznych pod kątem 
światopoglądowym i obyczajowym358.

Kolegia jezuickie stosunkowo szybko otrzymały jednolity program nauczania Ra-
tio studiorum, który został zatwierdzony przez generała zakonu Claudio Acquavivę 
(1543–1615). Istotną rolę odgrywała w nim retoryka jako sztuka perswazji. Jezuici: 
(…) w studium gramatyki, retoryki, poetyki, historii i etyki (na podstawie dzieł naj-
lepszych autorów greckich i rzymskich) ujrzeli drogę do modelowania młodzieńczych 

356 Walczak M., Między ceremoniałem uniwersyteckim a biskupim. Rysunek uroczystości pokanonizacyjnych św. Jana Kantego 
w Krakowie w roku 1775, [w:] Ceremoniał i obyczaj w XVI–XVIII wieku, t. IX, red. Lileyko J., Rolska-Boruch I., Wydawnic-
two Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 26.

357 Bösel R., Episodi emergenti dell’architectura gesuitica in Italia [w:] Álvaro Zamora I., Ibáňez Fernandes J., Criado Mainar 
J., La arquitectura jesuitica. Actas del Simposio International, Zaragoza 2010, e.book architektura jezuicka.pdf, s. 71-89.

358 Dąbkowska-Kujko J., Jezuicka Paideia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, www.kul.pl/files/268/dabkowska_kujko_kujko_pa-
ideia.pdf.s. 159, 160.
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charakterów, stając się rzecznikami humanistycznej idei kształcenia bezpośrednio 
oddziałującego na postawę moralną człowieka, i tylko w takim wykształceniu widzieli 
sens swej pedagogicznej misji359. Przyjęty kanon wykształcenia (christianitas, studia 
humanitatis) wpływał również na samą sztukę i jej odbiór. Budynek kolegium wraz 
z kościołem San Giovanni Battista dei Gesuiti w Mesynie na Sycylii zaprojektował 
około 1604 r. jezuita Natale Masuccio. Dwa dziedzińce wewnętrzne pozwoliły ar-
chitektowi na wyodrębnienie trzech części założenia: Scholarum, Collegii i kościoła. 
Wzniesione kolegium uznano za wzorcowe i nazwano Primium ac Prototypum Col-
legium360. Najbardziej okazałym było założone w Rzymie przez św. Ignacego Loyolę 
Collegio Romano (1534). Dzięki fundacji papieża Grzegorza XIII architekt Bartolo-
meo Ammannati wzniósł  nowy, monumentalny budynek kolegium, nazwany od 
nazwiska papieża – Boncompagni. 

Natomiast kościół macierzysty jezuitów Il Gesù zapoczątkował budowę szeregu ko-
ściołów jezuickich w Europie i na świecie. Zaproponowany przez Vignolę schemat 
kościoła, przystosowany do nowej liturgii, był rozwijany i przekształcany zależnie od 
tradycji miejscowej, indywidualnego stylu projektanta lub preferencji i możliwości 
finansowych fundatora. Wzorem jezuitów działalność fundacyjną prowadziły między 
innymi zakony: dominikanów, trynitarzy, teatynów, kamedułów i karmelitów bosych. 
Kościoły i oratoria fundowały także aktywnie działające bractwa świeckie. Już w la-
tach 1576–1596 kościół pw. Najświętszego Sakramentu przy Piazza Poli wzniosło 
Bractwo Najświętszego Sakramentu (Corfraternita del Santissimo Sacramento). Zin-
tensyfikowana działalność fundacyjna w okresie kontrreformacji sprawiła, że liczba 
działających wówczas architektów okazała się niewystarczająca wobec nowych wy-
zwań. Zgodnie z potrzebą chwili kształcono nowych architektów-zakonników, którzy 
nadzorowali proces budowy, z czasem także projektowali. Oszczędne formy świątyń 
wczesno barokowych ustąpiły wkrótce miejsca okazałym, ekspresyjnym fasadom 
i wnętrzom.

MECENAT PAPIESKI

W okresie baroku (~1580–1750) panowało w sumie dwudziestu jeden papieży361, 
niektóre z pontyfikatów trwały bardzo krótko. Jednak aż siedmiu z nich wyróżniło 
się skalą podejmowanych przedsięwzięć na polu architektury i urbanistyki. Papieże 

359 Dąbkowska-Kujko J., Jezuicka Paideia…, s. 161, 162.
360 Całe założenie zniszczyło trzęsienie ziemi w 1908 r. Kolegium Mesynie wg: https://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_dei_ge-

suiti_(Messina), dostęp 2.03.2018 r.
361 Okres baroku otwierał pontyfikat papieża Grzegorza XIII, a umownie kończył pontyfikat Benedykta XIV.
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budowali nie tylko prestiż papiestwa, lecz także autorytet swój i swoich rodów. Siła 
papieskich rodów, ranga pełnionych przez jej członków funkcji i przynależne im do-
chody wspierały władzę papieża, dlatego swoich działaniach kierowali się oni często 
nepotyzmem. Szczególny brak umiaru w tym względzie cechował papieża Urbana 
VIII. Skutkiem było nominowanie nie zawsze odpowiednich osób do kluczowych 
stanowisk w Państwie Kościelnym. Taka polityka sprawiała, że po wyborze kolejnego 
papieża cały ród poprzednika odsuwano od władzy.

Wśród papieży, którzy byli mecenasami architektury wyróżnił się Sykstus V. Jego 
wizjonerska działalność na tym polu przyczyniła się do rozwoju urbanistyki baro-
kowej. Z zadania udostępnienia wiernym najważniejszych bazylik Rzymu wywiązał 
się znakomicie Domenico Fontana. Prowadził on nowe ulice po liniach prostych, 
niezależnie od ukształtowania terenu, a przed kluczowymi starochrześcijańskimi ba-
zylikami ustawił egipskie obeliski. Ułatwiło to znakomicie pielgrzymom orientację 
w mieście i odbycie pokutnej pielgrzymki362. Trójosiowe założenie placu del Popolo 
stało się inspiracją dla całego szeregu rozwiązań, takich jak rezydencja króla Ludwika 
XIV w Wersalu, Petersburg cara Piotra I czy znacznie skromniejszych, jak klasztor 
kamedułów na Bielanach w Krakowie.

Ambitne działania budowlane podejmował papież Paweł V z rodu Borghese. Do-
prowadził on akwedukt na Zatybrze i zamanifestował jego wykonanie wzniesieniem 
okazałego budynku wodociągów, w formie łuku triumfalnego, ozdobionego stosow-
nymi inskrypcjami. Autorem projektu był architekt papieski Flaminio Ponzio. Czas 
pontyfikatu Pawła V to czas przełomu, którego wyrazem jest także działalność bra-
tanka papieża i mecenasa sztuki kardynała Scipione Borghese363. Flaminio Ponzio 
zaprojektował dla kardynała willę Borghese, która reprezentuje jeszcze cechy manie-
rystyczne i jest wyrazem umiłowania antyku i kolekcjonerskich pasji fundatora.

Panowanie papieża Urbana VIII, oprócz korzystnych działań takich jak budowa 
umocnień Rzymu, restauracja wybranych starochrześcijańskich kościołów i wyty-
czanie nowych ulic, pogłębiło proces zeświecczenia dworu papieskiego. Widomym 
znakiem tego procesu była papieska rezydencja, nieustępująca rezydencjom królew-
skim. Papież Urban VIII był równocześnie poetą i mecenasem sztuki. Za jego pontyfi-
katu mógł w pełni rozwijać swój talent Gianlorenzo Bernini. Spory oddźwięk wywarły 
takie dzieła Berniniego jak: konfesja w Bazylice św. Piotra, o słynnych kręconych 
kolumnach, oprawa tronu św. Piotra zwieńczona promienistą glorią z aniołkami 
wśród obłoków i teatralna i kontrowersyjna Ekstaza św. Teresy w kaplicy Coronaro 

362 Pielgrzymkę, w której Rzym symbolizował Jerozolimę, zainicjował Filip Neri.
363 Kardynał Scipione Borghese kolekcjonował dzieła sztuki, odkrył talent Gianlorenza Berniniego i wspierał jego rozwój.
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w rzymskim kościele Santa Maria Della Vittoria. Liczne rzeźby i fontanny Berniniego 
ozdobiły ulice i place Rzymu.

Okresem najkorzystniejszym w twórczości Francesco Borrominiego był pontyfikat pa-
pieża Innocentego X. Faworyzowany przez papieża wybitny architekt przejął w tym 
okresie kierownictwo niemal wszystkich prestiżowych budowli. Reprezentował on 
bardziej dynamiczny, plastyczny nurt, a jego dzieła otwierają dojrzałą fazę w archi-
tekturze baroku. Charakterystyczne dla twórczości Borrominiego było znakomite wy-
czucie formy i konstrukcji oraz stosowanie dynamicznej, falistej linii. Cechy te do-
strzeżono i doceniono już w jego pierwszym rzymskim kościele San Carlo alle Quatro 
Fontane. Następne dzieła, takie jak: San lvo alla Sapienza czy kościół Sant’Agnese 
in Agone przy placu Navona, utrwaliły jego wysoką, konkurencyjną w stosunku do 
Gianlorenza Berniniego pozycję. Nowatorstwo i niezwykła wyobraźnia przestrzenna 
sprawiły, że Borromini doskonale operował efektami złudzeń optycznych, co wykazał 
dobitnie w projekcie schodów w Palazzo Spada364.

Pontyfikat papieża Aleksandra VII to czasy triumfu Gianlorenza Berniniego. Znako-
mitym projektem urbanistycznym o ponadczasowej wymowie symbolicznej, zgodnej 
z intencją twórcy, jest słynna Kolumnada Berniniego365, zlecona artyście przez pa-
pieża Aleksandra VII. Forma kolumnady i liczne posągi świętych, na jej zwieńcze-
niu, mają wymowę kontrreformacyjną, a inskrypcje i papieskie herby, głoszą chwałę 
fundatora. Papież zdecydował również o przebudowie wejścia do pałacu papieskiego 
na Watykanie. Wyrafinowane Scala Regia Berniniego spełniły jego oczekiwania. Alek-
sander VII podejmował wiele inwestycji, takich jak: przebudowa pałacu Kwirynal-
skiego czy budowa w jego pobliżu kościoła św. Andrzeja (Saint’Andrea al. Quirinale). 
Natomiast prace budowlane prowadzone przy kościołach Santa Maria dell Popolo 
i Santa Maria della Pace wraz z ich otoczeniem gloryfikowały bezpośrednio papieża 
i jego ród, w nich bowiem mieściły się kaplice grobowe rodu Chigi.

Ten pontyfikat był równie istotny dla twórczości Pietra da Cortony, który zasłynął 
zarówno jako twórca fresków, stosujący z wirtuozerią efekty złudzeń optycznych, jak 
i projektant kościołów: Santi Luca e Martina i Santa Maria della Pace. Obok Pietra da 
Cortony niezwykłe talenty objawili: Giovanni Battista Gaulli oraz malarz i zakonnik 
jezuicki Andrea Pozzo. W ich malarstwie ważną rolę gloryfikacyjną odgrywała monu-
mentalna architektura, przy czym granica między architekturą a malarstwem ulegała 
zatarciu.

364 Iluzjonistyczne schody z Palazzo Spada z 1635 r. wyprzedzają projekt Scala Regia na Watykanie G. Berniniego.
365 Dzięki projektowi Berniniemu plac przed Bazyliką św. Piotra zyskał monumentalną oprawę dla papieskich uroczystości, 

a ekspozycja Bazyliki św. Piotra uległa znaczącej poprawie. 
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W czasach pontyfikatów: Sykstusa V, Urbana VIII, Innocentego X i Aleksandra VII 
wzrastała świadomość propagandowej roli architektury. Rzym stał się wielkim pla-
cem budowy. Stosunkowo szybko surowe piękno budowli potrydenckich ustąpiło 
miejsca ekspresji charakterystycznej dla okresu triumfującej kontrreformacji. Od cza-
sów renesansu chętnie sygnowano budowle rzymskie herbami papieskimi i papie-
skimi symbolami. Podczas gdy element herbu rodowego Barberinich – trzy pszczoły 
na niebieskim tle stały się wielokrotnie powtarzanym elementem zdobniczym przy 
fundacjach papieża Urbana VIII, za pontyfikatu Innocentego X były to trzy złote lilie 
i motyw gołębicy z gałązką oliwną – elementy herbu rodu Pamphilj. Zaś Aleksander 
VII sygnował swoje budowle herbem rodu Chigi – siedmioma pagórkami z gwiazdą.

Na frontonach i fryzach pojawiały się nie tylko imiona świętych patronów, lecz rów-
nież imiona papieży, kardynałów, nepotów oraz przedstawicieli arystokracji fundują-
cych dzieła. Aby szeroko rozpropagować śmiałe rozwiązania urbanistyczne i archi-
tektoniczne zamawiano freski, sztychy i mapy u najlepszych grawerów, kartografów 
i wedutystów jak: Matthäus Merian (1593–1650), Lieven Cruyl (1634–1720), 
Giovanni Battista Nolli (1701–1756), Giovanni Battista Piranesi (1720–1778), czy 
Bernardo Belotto, zwany Canaletto (1721–1780)366. 

W drugiej połowie XVII w., pomimo korzystnych działań papieży Klemensa XII i Bene-
dykta XIV, Rzym i Italia traciły na znaczenu. Pierwsze symptomy zmian miały miejsce 
za pontyfikatu Aleksandra VII, gdy król Ludwik XIV367 zerwał stosunki dyplomatycz-
ne z Państwem Kościelnym i zajął Awinion. Papież, podpisując niekorzystny traktat 
w Pizie, uznał żądanie nominacji biskupich przez królów francuskich. Rola Francji 
rosła. Odtąd trendy w Europie, także w dziedzinie architektury, zaczął dyktować dwór 
Ludwika XIV368.

PAPIESKIE MAUZOLEA JAKO POMNIKI CHWAŁY PAPIEŻY I ICH RODÓW

Potrzeba gloryfikowania własnej osoby, bądź rodu, spójna z silną potrzebą przetrwa-
nia w ludzkiej pamięci, była obecna w sztuce renesansu, a stała się powszechną 
w sztuce baroku. Wśród mecenasów architektury doby renesansu rzymskiego wy-
różnił się papież Juliusz II, który zdecydował: o budowie nowej Bazyliki św. Piotra, 
o scaleniu budowli watykańskich poprzez projekt dziedzińca Belwederu, ale też za-
inicjował prace przy budowie swojego mauzoleum, które miało ozdobić czterdzieści 

366 Canaletto – ten przydomek nosił Giovanni Antonio Canal (1697–1768) wenecki malarz wedutysta, a także jego siostrze-
niec i uczeń Bernardo Belotto (1721–1780), zwany też Canaletto młodszy.

367 Bezpośrednią przyczyną tych wydarzeń było oskarżenie gwardii papieskiej o zamach na ambasadora Francji.
368 Znaczący wpływ na architekturę baroku wywarli twórcy pałacu wersalskiego architekci: Louis Le Vau, Charles Le Brun, 

Jules Hardouin Mansart. W dziedzinie projektowania ogrodów wybitne zasługi położył malarz Andre Le Notre.
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rzeźb dłuta Michała Anioła. Po śmierci papieża zrealizowano jedynie skromną na-
miastkę tego projektu.

Papież Juliusz II podjął również inicjatywę wybudowania kaplicy rodu della Rovere 
w chórze kościoła Santa Maria dell Popolo. Kaplica projektu Donato Bramantego, 
z nagrobkami kardynałów Bosso della Rovere i Francesco Sforzy Andrei Sansovina, 
oddziaływała na formę wielu kaplic grobowych renesansu, a nawet baroku369. Sche-
mat ten powtórzył Giacomo della Porta w kaplicy Aldobrandinich w kościele Santa 
Maria Sopra Minerva. W tym samym kościele renesansowy nagrobek papieża Le-
ona X z rodu Medyceuszy ma formę łuku triumfalnego, a siedząca postać papieża, 
umieszczona w centrum, symbolizuje potęgę Medyceuszy. Ten ostatni typ nagrobka 
był chętnie adoptowany w okresie baroku. Reprezentują go między innymi: nagrobek 
papieża Pawła III (z lat 1551–1575), Giacoma della Porty i stanowiący jego rozwi-
nięcie nagrobek Urbana VIII (1628–1647), Gianlorenza Berniniego, oba w Bazylice 
św. Piotra w Rzymie. Marmurowe figury Sprawiedliwości i Miłosierdzia oraz umiesz-
czona na wysokim cokole postać Urbana VIII z insygniami jego ziemskiej władzy370 
symbolizowała jego pozycję w katolickim świecie – pomnik ten służył więc nie tylko 
upamiętnieniu zmarłego papieża, lecz także jego gloryfikacji.

Nagrobek Urbana VIII był chętnie powtarzanym wzorem, jednak specjalną pozycję 
wśród kaplic grobowych zajmują kaplice w Bazylice Matki Bożej Większej. Znajdują-
cą się po prawej stronie ołtarza głównego kaplicę grobową papieży Sykstusa V i Piusa 
V zaprojektował pod koniec XVI w. Domenico Fontana, po lewej stronie ołtarza Fla-
minio Ponzio zaprojektował kaplicę Borghese (1613) z nagrobkami papieży: Pawła 
V i Klemensa VIII.

Ze względu na skalę i poziom artystyczny Andrzej Baranowski przyznał właśnie tym 
dwóm kaplicom główną rolę wśród barokowych kaplic grobowych, pisząc: Żadne 
mauzoleum nie miało jednak takiego znaczenia, jak kaplice Sistina i Paolina przy 
Bazylice Santa Maria Maggiore, które powstały w okresie największej świętości pa-
piestwa po Trydencie. Dlatego były w różnych wariantach powtarzane w Rzymie, 
krajach habsburskich i monarchii polsko-litewskiej371. Późnym dziełem Berniniego 
i jego warsztatu był nagrobek papieża Aleksandra VII w Bazylice św. Piotra, usytu-
owany w płytkiej niszy w dodatku z drzwiami prowadzącymi do zakrystii. Klęczą-
cą postać papieża, umieszczoną na wysokim postumencie, otaczają cztery alegorie 
cnót „otulone” marmurową tkaniną. Wykonany z brązu, drastyczny posąg Śmierci 

369 Wg Baranowski A., Papieże, nepoci w purpurze i ich mauzolea w potrydenckim Rzymie, [w:] Studia nad sztuką rene-
sansu i baroku, t. VII (Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2), red. Lileyko J., Rolska-Boruch I., Wydawnictwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 37–58, s. 41.

370 Lachi Ch., Wielka…, s. 140.
371 Baranowski A., Papieże…, s. 49.
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z klepsydrą w ręce, umieszczony nad drzwiami zakrystii, przypomina o przemijaniu. 
Tak bujna, ekspresyjna i wielobarwna forma nagrobka miała poruszyć i przekonać 
swoją narracją widza. W licznych barokowych kaplicach grobowych i na nagrobkach 
umieszczano motyw vanitas (łac. marność), związany z czasem, przemijaniem, czę-
sto skontrastowany z pięknem, motyw śmierci oraz personifikacje cnót kardynalnych: 
Roztropności, Sprawiedliwości, Umiarkowania i Męstwa, gloryfikujące przymioty 
zmarłego. Symbolom i personifikacjom towarzyszyły należne im atrybuty i senten-
cje, czytelne dla odbiorców dzieł. Stosowanie i lepsze zrozumienie zawiłych alegorii 
ułatwiło, między innymi, ilustrowane dzieło Cesarego Ripy: Iconologia overo Descrit-
tone dell’Imagini universali (1593)372. 

Mauzolea i nagrobki papieży, kardynałów i biskupów stały się pożądanym wzorem 
dla możnowładców, arystokracji, a nawet zamożnych mieszczan.

WPŁYW ROZWOJU CEREMONIAŁU NA EKSPOZYCJĘ FORMY I WARSTWĘ 
ZNACZENIOWĄ ARCHITEKTURY BAROKU WŁOSKIEGO

Splendor i widowiskowość wydarzeń były ważnym elementem przyciągającym piel-
grzymów do Wiecznego Miasta oraz rozrywką dla przebywających tu kardynałów, 
biskupów, ambasadorów i ich dworów, dlatego szczególnie barok rzymski lubował 
się we wszelkiego rodzaju ceremoniach kościelnych, wystawnych procesjach, kano-
nizacjach, nominacjach kardynalskich, uroczystych wjazdach czy uroczystościach 
świeckich. Przybywające do wiecznego miasta rzesze pielgrzymów, szczególnie licz-
ne, gdy odbywały się w mieście ważne uroczystości, oczekiwały tu nadzwyczajnych 
wydarzeń i wzruszeń. Odpowiedzią było angażowanie wybitnych twórców do istot-
nych projektów budowlanych, ale także do scenograficznej oprawy ceremonii kościel-
nych i świeckich. 

Przy projektowaniu kościołów preferowano plany scentralizowane. Taki plan miał już 
kościół Il Gesú, Vignoli. Szeroka nawa z płytkim prezbiterium i krótka nawa poprzecz-
na zdecydowały o jednorodności wnętrza, a przejścia między kaplicami bocznymi 
umożliwiały odbywanie procesji wewnątrz kościoła. Nadal chętnie projektowano ko-
ścioły na planie koła i elipsy. Brawurowo rozwiązywał i integrował skomplikowane 
układy przestrzenne Francesco Borromini. Preferowana przez niego linia falista wpro-
wadziła do architektury baroku efekt ruchu, który jeszcze rozwinął Guarino Guarini. 
Ważną rolę przywiązywano do ekspozycji fasad i ich artykulacji podkreślającej oś 

372 Ripa C., Ikonologia, Univresitas, Kraków 1998.
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kompozycyjną. Bogato dekorowane wnętrza i umiejętnie operowanie światłem do-
pełniały całości.

Teatralną oprawę dla uroczystości tworzyły nie tylko kościoły, place i ulice, stanowią-
ce tradycyjne miejsca procesji pielgrzymek, lecz także rezydencje papieży, kardyna-
łów i możnowładców oraz ich otoczenie. Taką znakomitą oprawę stanowiła już Villa 
di Papa Julio Vignoli z nowym otwartym planem, zaproponowanym przez Vignolę. 
Carlo Maderna w rezydencji papieża Urbana VIII zaprojektował dziedziniec honoro-
wy, utworzony przez skrzydła papieskiego pałacu. Dodatkowo architekt tak rozbudo-
wał partię wejścia i szerokie, monumentalne schody, by stanowiły znakomitą teatral-
ną oprawę papieskiego dworu i ceremonii z nim związanych. Faworyzowany przez 
papieża, pochodzący podobnie jak Bernini z toskańskiej rodziny, znakomity malarz 
fresków i architekt Pietro da Cortona wykonał szereg prac nie tylko dekorujących 
wnętrze, lecz przede wszystkim gloryfikujących pozycję i osobę właściciela. W Pa-
lazzo Barberini znajdują się jego najbardziej znane freski, w tym Triumf Opatrzności 
Bożej, w którego centrum umieścił artysta trzy pszczoły na niebieskim tle – stanowią-
ce herb rodu Barberinich.

Z kolei Gianlorenzo Bernini znakomicie powiązał fasadę frontową Palazzo Chigi–
Odescalchi z osią podłużną całej kompozycji, stosując wielki porządek na wysokim 
cokole w ryzalicie środkowym i dodatkowo dynamizując partię wejścia. Ten sposób 
artykulacji stał się dominujący w obiektach barokowych373.

Widowiskowość i świadomość odgrywania ról była charakterystyczna zwłaszcza dla 
warstw uprzywilejowanych. Architektura miała stanowić godną oprawę rozbudowa-
nego ceremoniału. Równocześnie w literaturze i szeroko pojętej kulturze okresu ba-
roku powszechny stał się topos Teatrum mundi, obecny w literaturze i sztuce antyku. 
Gwałtowne wydarzenia, wojny i epidemie przypominały o kruchości ludzkiego życia 
oraz sprawiły, że motyw vanitas, związany z czasem i przemijaniem, pojawia się 
w sztuce baroku bardzo często. Czytelny dla ludzi baroku motyw, poprzez symbole 
czasu, śmierci, ulotnej muzyki oraz kontrast, oddziaływał na wiele aspektów życia, 
kształtując wyobraźnię i mentalność. Topos teatrum mundi zwracał uwagę na krótką 
rolę, którą odgrywamy w życiu i na bezradność wobec zmienności Fortuny.

Teatr w barokowym Rzymie świecił triumfy. Rozwijała się technika teatralna: ru-
chome kulisy, zapadnie, „machiny” imitujące lot, efekty świetlne. Najlepsi twórcy, 
w tym Gianlorenzo Bernini, tworzyli rozbudowane teatralne scenografie i doskonalili 
się w sztuce iluzji. Już na początku XVII w. stosowano systemy kulis, a maszyne-

373 Na znaczenie Palazzo Chigi–Odescalchi zwrócił uwagę Christian Norbert-Schulz [w:] Norberg-Schulz Ch., Znaczenie 
w architekturze Zachodu, Murator, Warszawa 1999, s. 153.
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ria pozwalająca na zmiany dekoracji i nadnaturalne efekty była ciągle usprawniana. 
Osiągnięcia w dziedzinie scenografii bywały adaptowane na potrzeby architektury 
okazjonalnej, a także wysokiej.

W dziedzinie tworzenia dekoracji teatralnej znaczące osiągnięcia należą do artystycz-
nej rodziny malarzy i architektów Galli da Bibiena z Toskanii, działającej w okresie 
dojrzałego i późnego baroku. Ich ulotna sztuka jest znana dzięki zachowanym ry-
sunkom i obrazom, a także traktatowi Architettura e Prospettive374, Giuseppe Gal-
li Bibiany, wydanego w Wiedniu w 1740 r., ponownie w 1744 r. i dedykowanego 
cesarzowi Karolowi VI Habsburgowi. Autor dzieła był jednym z trzynastu przedsta-
wicieli rodu, którego aż cztery pokolenia zajmowały się tworzeniem iluzjonistycz-
nych scenografii teatralnych, a także monumentalnych dekoracji z okazji uroczysto-
ści kościelnych, państwowych, dworskich, ceremonii ślubnych bądź pogrzebowych. 
Giuseppe Galli Bibiana (1695–1757), syn Ferdynanda, osiągnął wysoką pozycję 
na wiedeńskim dworze i tworzył wizje fantastycznej architektury w stylu określanym 
jako cesarski, a fakt, że artysta pracował w Italii, Austrii, Niemczech, Portugalii, Rosji 
i Szwecji, sprawił, że styl ten rozprzestrzeniał się na znacznym obszarze Europy375.

Na znaczenie utrwalonego tradycją ceremoniału zwrócił uwagę Juliusz Chróścicki: 
Bez systemu ceremonii, opartego na systemach prawnoustrojowych i długiej tra-
dycji, specyficznego dla różnych monarchii, księstw czy miast nowożytnych, trud-
no sobie wyobrazić powstawanie tradycji np. wjazdu ambasadora do sułtańskiego 
Stambułu, królewskiej Warszawy, papieskiego Rzymu, Paryża za Ludwika XIV czy 
Najjaśniejszej Republiki Wenecji376.

Dobrą okazją do zaprezentowana orszaku władcy czy posła były wjazdy do miast, 
nawiązujące do triumfalnych wjazdów zwycięskich rzymskich wodzów lub cesarzy. 
Wjazdy takie były starannie aranżowane, często z okazjonalną oprawą architekto-
niczną. Do najznakomitszych ceremonialnych wjazdów do Rzymu należał wjazd po-
selstwa Jerzego Ossolińskiego (w 1633 r.), który składał w imieniu nowo wybranego 
króla Władysława IV hołd papieżowi Urbanowi VIII, i wjazd księcia Michała Radziwił-
ła w 1679 r. Oba wjazdy miały ważką wymowę propagandową, chociaż poselstwo 
Radziwiłła, którego celem było stworzenie Ligii antytureckiej, zakończyło się fiaskiem.

Niezrównanym widowiskiem, specjalnie przygotowanym po to, by olśnić papieża 
Urbana VIII, który uwielbiał przepych, był wjazd posła polskiego Jerzego Ossolińskie-

374 Evers B., Thoenes Ch., Architektur Theorie von Renaissance bis zur Gegenwart, Taschen, Köln 2015, s.150–153.
375 Tamże, s.156–159.
376 Chróścicki J., O przestrzeni ceremonialnej, [w:] Artyści włoscy w Polsce XV–XVIII w., red. Pomorska J., DiG, Warszawa 

2004, s. 69.
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go377 do Rzymu. Ossoliński starannie wyreżyserował spektakl, stopniując wrażenia. 
Liczny, bogato przystrojony orszak był witany przez marszałka dworu papieskiego 
i liczną świtę. Była tam kozacka gwardia, trębacze, trzydziestu paziów (…). Za gwar-
dią ukazało się dziesięć olbrzymich wielbłądów, grających srebrnymi dzwonkami, 
przepysznie przystrojonych w pióropusze, złote tkaniny (…). Za paziami po dwóch 
masztalerzy prowadziło sześć tak pysznych tureckich rumaków, jakich podobno 
w Rzymie nie widziano. Każdy z nich potrząsał czubem z pawich piór i miał na so-
bie szczerozłoty rząd i strzemiona (…). Owe dzianety miały złote podkowy, których 
tradycja przetrwała wieki378.

Ossoliński na publiczną audiencję u papieża przybył 6 grudnia z tym samym wido-
wiskowym orszakiem. Wcześniej poseł polskiego króla złożył wizyty papieskim nepo-
tom. Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu z okazji wyboru Urbana VIII w 1633 r. 
przedstawiał zarówno rytownik Stefano della Bella, jak i znakomity wedutysta Ber-
nardo Bellotto, zwany Canaletto379.

Na zaanonsowany wjazd królowej Krystyny Szwedzkiej do Rzymu Lorenzo Berni-
ni przebudował kościół Santa Maria del Popolo i Bramę del Popolo. Dbano o to, 
by towarzyszący królowej pochód prezentował się okazale, ważne były nawet od-
powiednie zestawienia barwnych strojów. Dramaturgia wydarzeń była odpowiednio 
stopniowana, osoby najważniejsze jechały niemal na końcu orszaku, by emocje były 
jak największe.

Do aranżowana takich uroczystości angażowani byli najlepsi artyści. Wśród nich ta-
lentem i pomysłowością wyróżniał się Gianlorezo Bernini: Bernini był najpierwszym, 
najznakomitszym reżyserem tych rzymskich zabaw XVII wieku, a niewyczerpany 
w pomysłach, miał pod tym względem ogromny wpływ na kierunek smaku w póź-
niejszych czasach. Czy budowano wspaniały katafalk dla zmarłego kardynała, czy 
ozdabiano kościół na uroczystość kanonizacji jakiegoś świętego, czy miano grać ko-
medię w salonach Colonów, wszędzie wzywano na pomoc Gian Lorenza380.

Oprócz spektakularnych założeń urbanistycznych, placów oraz reprezentacyjnych 
budowli kościelnych i świeckich powstawały liczne obiekty okolicznościowe, deko-
racje scenograficzne z okazji świąt kościelnych lub szczególnie ważnych wydarzeń. 
Bowiem, jak pisał Giulio Argan: (…) architektura jako narzędzie retoryczne, ma 
rozszerzać się na całe miasto, stając się maszyną teatralną (…)381.

377 Wybitny erudyta, Jerzy Ossoliński, został wysłany przez króla Władysława IV, by papież poparł ugodę z prawosławną 
Moskwą.

378 Chłędowski K., Rzym: ludzie baroku, Wydawnictwo Jasieńczyk, Wrocław 1997, s. 107–112
379 Po 140 latach od wjazdu, obraz zamówił u artysty Józef Maksymilian Ossoliński.
380 Tamże, s. 362.
381 Argan G.C., Storia dell’arte italiana, Wydawnictwo Guerra Edizioni Guru 2006, s. 591–689.
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Opis uroczystości, związanych z setną rocznicą założenia zakonu jezuitów, przedsta-
wiła w publikacji Wielkie Theatrum – rzymskie uroczystości stulecia założenia zako-
nu jezuitów. Tradycja czy innowacja? Irena Rolska382. Przygotowania rozpoczęły się 
już rok wcześniej. W uzyskaniu od papieża Urbana VIIII zgody na jubileusz i odpust 
zupełny pomógł wykształcony w jezuickim Kolegium Rzymskim bratanek papieski, 
Antonio Barberini. Kardynał Barberini zlecił przygotowanie uroczystości rocznico-
wych swojemu nadwornemu architektowi Andrei Sacchiemu. Głównym miejscem 
jubileuszu, który miał uświadomić wybitne osiągnięcia zakonu w umacnianiu kato-
licyzmu, miał być kościół Il Gesù, dlatego wnętrze udekorowano drogimi tkaninami, 
na fasadzie umieszczono portret papieża, jego herb, a wyżej herby kardynałów i bra-
tanków papieża oraz stosowną inskrypcję. Wieczorem kościół iluminowano. Uroczy-
stości trwały cały tydzień: Okazjonalna sztuka rzymska, najbardziej efemeryczna ze 
sztuk, łączona z okolicznościowym ceremoniałem, muzyką, fajerwerkami i śpiewem 
dzięki opisom, tekstom kazań, wzorom graficznym, rozprzestrzeniła się w całej Euro-
pie383. Taki okazjonalny projekt dekoracji głównego ołtarza w kościele Il Gesù zapre-
zentował Andrea Pozzo w traktacie Perspectiva pictorum (1693).

ARCHITEKTURA ODZWIERCIEDLAJĄCA I KREUJĄCA PRESTIŻ WŁADZY

Rozwój humanizmu w renesansie przyniósł wzrost roli architektury jako monumen-
talnej i trwałej dziedziny sztuki, która znakomicie odzwierciedlała wysoką pozycję 
społeczną, a także aspiracje fundatorów.

Wczesny barok włoski przejawiał się budową dużej liczby kościołów, zgodnych z wy-
tycznymi soboru i duchem kontrreformacji, budową licznych kolegiów, klasztorów 
i kaplic. Papieskie fundacje i szeroko pojęty mecenat podnosiły prestiż papieży, pod-
kreślając główną rolę papiestwa i Stolicy Apostolskiej w chrześcijańskim świecie. 
Ważnym elementem budowania „zaplecza” i pozycji nowo wybranego papieża było 
wynoszenie na wysokie stanowiska w Kościele przedstawicieli jego rodu i manifesto-
wanie tej pozycji poprzez mecenat budowlany. Budowle, także te sakralne, sygnowa-
no herbami i inskrypcjami, sytuowanymi w eksponowanych miejscach. Stosowano 
wielki porządek, przerwane naczółki, zdobiono posągami świętych, czasem nawet 
fundatorów. Podobnie jak w okresie renesansu, stosowano personifikacje cnót teolo-

382 Rolska I., Wielkie Theatrum – rzymskie uroczystości stulecia założenia zakonu jezuitów. Tradycja czy innowacja?, [w:] 
Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, t. XI, red. Rolska-Boruch I., Gąbin K., Wydawnictwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 565–581.

383 Tamże, s. 579.
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gicznych: Wiary, Nadziei, Miłości oraz cnót kardynalnych: Sprawiedliwości, Roztrop-
ności, Umiarkowania i Męstwa jako motywy dekoracyjne. 

Mimo osłabienia pozycji politycznej i ekonomicznej arystokracji rzymskiej wobec 
władzy papieży: (…) nadal miała ona jednak w ręku wystarczające środki finansowe, 
aby zaspokoić swoje rosnące pragnienie wyróżnienia się za pomocą sztuki. Bo nie 
tylko artyści poszukiwali nowości, ich klienci także384.

Obok aktywnej działalności fundacyjnej Kościoła katolickiego i jego przedstawicieli 
pojawiał się prywatny mecenat budowlany i artystyczny. Od aspiracji fundatorów 
stawianych przez nich celów i ich osobistych predyspozycji zależały zakres i skala 
mecenatu. Obiektami, które najlepiej demonstrowały prestiż poszczególnych rodów, 
były pałace, wille i mauzolea lub kaplice grobowe. Celem była władza, wysoka pozy-
cja w społeczeństwie, ukoronowaniem zaś był tytuł szlachecki, a następnie książęcy.

Chociaż zaproponowany przez Carla Madernę w Palazzo Barberini nowy typ rezy-
dencji entre cour a jardin nie przyjął się w architekturze rezydencjonalnej Italii, to 
podkreślana osiowość założenia, rozbudowana partia wejścia, reprezentacyjny hol 
i partie schodów oraz otwarcie na powiązane z rezydencją i założenie ogrodowe 
były elementami istotnymi w barokowych rezydencjach włoskich. Tworzyły one ar-
chitektoniczną oprawę rozbudowanego ceremoniału dworskich uroczystości. Ten cel 
przyświecał także dekoracji wnętrz pałacowych, wśród których wyróżnia się salon 
z plafonem Pietra da Cortony Apoteoza rodu Barberinich (1629–1640). Ta sekwen-
cyjna percepcja przestrzeni i scenograficzne pojmowanie architektury były charak-
terystyczne dla okresu baroku. Miasto, plac, rezydencja i klasztor zaczęły stanowić 
hierarchicznie uporządkowaną całość.

Budowano chętnie pałace miejskie i otwarte na zieleń podmiejskie wille (villa sub-
urbana), od willi renesansowych różniły je wielkość i okazałość oraz ścisła osiowość 
założeń ogrodowych. Wśród willi wyróżniały się Villa Aldobrandini, Villa Ludovisi385, 
Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj i Villa Albani, łączące architekturę z rzeźbą i oto-
czone wspaniałymi ogrodami. Wille te świadczyły również o fascynacji właścicieli 
sztuką antyku, ale przede wszystkim manifestowały ich bogactwo i wyrafinowany 
gust artystyczny.

384 Bell J., Lustro świata. Nowa historia sztuki, Arkady, Warszawa 2009, s. 200.
385 Wzniesiona dla kardynała Ludovico Ludovisi w latach 20 XVII w. willa w typie villa suburbana obecnie nie istnieje. Jej 

wygląd przybliżają nam obrazy i stare sztychy. Autorem jej projektu był Domenichino (1581–1641). Obiekt wraz z oto-
czeniem zrealizowano w trzydzieści miesięcy. Kardynał zgromadził w niej imponującą kolekcję rzeź antycznych, a wśród 
dzieł mu współczesnych rzeźbę G. Berniniego Pluton i Prozerpina. Dla kolejnego właściciela willi Aleksandra Ludovisi 
(późniejszego papieża Grzegorza XV) plafon z alegoriami Nocy, Dnia i Jutrzenki wykonał Guercino.
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Wśród pałaców miejskich należy wymienić: Palazzo Doria Pamphilj386, Palazzo Chigi-
-Odescalchi387 oraz późnobarokowy Palazzo Corsini (przebudowany przez Ferdinan-
do Fugę, wcześniej był siedzibą ekscentrycznej królowej Krystyny).

Architektura pozwalała znakomicie eksponować nie tylko wysoką pozycję społecz-
ną czy treści dynastyczno-polityczne, lecz nawet rozbudowane aspiracje fundatora. 
Jednocześnie była tłem dla rozbudowanego i starannie aranżowanego ceremonia-
łu dworskiego. Szczególną uwagę zwracano na dobrą ekspozycję pałacu poprzez 
tworzenie reprezentacyjnych przestrzeni ceremonialnych. Były one kreowane i po-
strzegane w sposób dynamiczny uwzględniający sekwencje przemieszczania się wła-
ścicieli i gości388. Wyznaczały je: brama, dekoracja elewacji frontowej, akcentująca 
partię wejścia, pomieszczenia audiencyjne i reprezentacyjne salony usytuowane naj-
częściej na pierwszym piętrze (piano nobile). Ich dekoracja miała głosić chwałę rodu 
i odzwierciedlać jego pozycję389. Dopełnienie bogatego programu symbolicznego sta-
nowiły otwarte loggie, ogrody z rzeźbami i fontannami.

W pałacu Farnese w Rzymie i pałacu Farnese w Caprraroli reprezentacyjną rolę peł-
niły sale chwały zwane Sala dei fasti Farnesiani, w dużej mierze dekorowane przez 
braci Federico i Taddeo Zuccarich. W pałacu w Caprraroli poprzedzała tę salę Sala 
Map. Freski w Sali Rady przedstawiają Sobór Trydencki i stanowią alegorię doko-
nań papieża Pawła III. W pałacu rzymskim reprezentacyjną rolę pełniła między in-
nymi Galeria Owidiusza, ukończona w 1607 r. przez Annibale Carracciego390 i jego 
uczniów. Program ikonograficzny galerii, zaczerpnięty z Metamorfoz Owidiusza, 
opracował bibliotekarz i humanista Fulvio Orsini.

Prestiżowe rezydencje projektowali i dekorowali najlepsi dostępni architekci, rzeźbia-
rze i malarze. Taki proces trwał wiele lat i w konsekwencji sam obiekt, dekorowa-
ny przez wspaniałe rzeźby, obrazy i meble, stawał się prawdziwym dziełem sztuki. 
Wszystkie elementy pałacu, takie jak usytuowanie, forma i dekoracja, niosły pożą-
dane przez fundatorów treści i wpływały znacząco na odbiór pałacu w jego warstwie 
symbolicznej. Bogato dekorowane były również, istotne dla rozbudowanego ceremo-
niału przestronne, otwarte klatki schodowe prowadzące do pomieszczeń reprezen-
tacyjnych. Architektura łączyła się tu z rzeźbą i malarstwem. Sale chwały i galerie 

386 Pałac Doria Pamphilj przy ulicy Via del Corso nadal jest w posiadaniu rodziny Doria Pamphilj. W pałacu tym, który pełni 
funkcję galerii sztuki, eksponowane są kolekcje zgromadzone przez ród Aldobrandinich i ród Pamphilj, w tym papieża 
Innocentego X.

387 Palazzo Chigi-Odescalchi projektowany dla przedstawicieli rodu Colona przez Carla Madernę został przebudowany przez 
Gianlorenza Berniniego i Carla Fontanę. W 1661 r. pałac kupił papież Aleksander VII.

388 Na dynamiczny charakter symboliki pałaców i ich strukturę zwrócił uwagę Tomasz Dziubecki. Dziubecki T. Programy sym-
boliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich, Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010.

389 W opracowaniu programu ikonograficznego pomocne były publikacje takie jak: Iconologia overo Desrittione dell’imagini 
universali,Cesarego Ripy, wydana w 1593 r.

390 Annibale Carracci (1560–1609), wybitny malarz i twórca fresków, wraz z bratem Agostino i kuzynem Lodovico był zało-
życielem słynnej Akademii Bolońskiej. W uznaniu zasług został pochowany w Panteonie obok Rafaela.
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w pałacach i willach niosły istotne treści propagandowe. Na ich tle wyróżniają się 
Galeria Colonna w Palazzo Colonna (1735)391 i Galeria Luster Galleria degli Specchi 
(1735) w Palazzo Doria Pamphilj.

Chętnie stosowanymi motywami dekoracyjnymi w prywatnych rezydencjach były: 
kartusze, postacie antycznych bogów, bohaterów, symbole planet, „triumfy” moż-
nych rodów i putta. Panowała moda na iluzjonistyczne plafony. Namalowana na nich 
w dużych skrótach perspektywicznych architektura, a nad nią niebo z jego miesz-
kańcami zacierały różnice między światem realnym i złudzeniem392.

Chociaż głównymi inwestorami w Italii byli papieże, to rody panujące także chętnie 
eksponowały swoją pozycję poprzez monumentalne, pełne przepychu budowle. Pod-
czas gdy pałace przy Strada Nuova i pałace przy Strada Balbi manifestowały pozy-
cję bogatych patrycjuszy w Republice Genui to, reprezentacyjna dzielnica Turynu393 
z główną osią kompozycyjną – Via Dora Grossa i przestronnym placem Piazza Ca-
stello były wyrazem ambicji i marzeń o koronie księcia Karola Emanuela I z dynastii 
sabaudzkiej. Zakonnik i znakomity architekt Guarino Guarino swoimi ekspresyjny-
mi budowlami manifestował dążenia księcia Karola Emanuela II i szeroko rozsławił 
Turyn. Ostatnimi akordami baroku, dobitnie prezentującymi władzę absolutną, były 
rezydencje: Palazzo Stupinigi i Caserta. Ścisła osiowość, ogrom założeń i bogactwo 
dekoracji prezentowały zamożność i siłę królewskiej władzy.

By spotęgować oddziaływanie takich budowli, zamawiano sztychy lub obrazy je 
przedstawiające, gloryfikujące fundatorów, poprzez ekspresję talentów także ich 
twórców. Tak pojmowaną rolę architektury i sztuki dobitnie i obrazowo przedstawia 
sztych Andrea Pozzo, zatytułowany Alegoria sztuki. Sztuka pomaga cesarzowi Le-
opoldowi I w osiągnięciu chwały, zawarty w Perspectiva pictorum et architectorum, 
wydanym w Rzymie w 1693 r.394.

Dekoracja w dobie baroku stawała się bardziej mięsista, zaokrąglona. Nadal istotna 
i silnie akcentowana była symetria podkreślająca kompozycję całości. Linie proste 
często zastępowano krzywiznami, uzyskując pożądany efekt ruchu. Detal, pierwot-
nie najczęściej wykonywany w kamieniu, tworzono w stiuku lub gipsie, czasem tak-
że w drewnie. Dla artystów barokowych nieistotna była bowiem szczerość użytych 
materiałów, o efekcie dzieła decydował śmiały pomysł, zręczna iluzja, bujna bogata 
forma i ekspresja zdolna wzruszyć, olśnić i przekonać widza. Chętnie stosowano kar-

391 Palazzo Colonna na Kwirynale wznoszony był od XII w. i wielokrotnie przebudowywany. Fasady główne były realizowane 
na trakcie XVII i XVIII w. Dekorację galerii (składa się na nią kilka sal), mieszczącej imponujące zbiory rodu Colonnów, 
ukończył w 1703 r. Girolamo Fontana.

392 Chastel A., Sztuka włoska II, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978, s. 192.
393 Dzielnicę tę rozbudował jeszcze Carlo di Castellamonte, który zaprojektował reprezentacyjny plac Piazza San Carlo. 
394 Evers B., Thoenes Ch., Architektur…, s. 19.
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tusze, panoplia i maszkarony. Herbom, pomnikom i portalom towarzyszyły: dmące 
w trąby Sławy, z czasem zmysłowe personifikacje cnót lub pulchniutkie putta. Coraz 
częściej odwoływano się do mitologii, tak potępianej w okresie potrydenckim.

ARCHITEKTURA BAROKU ODZWIERCIEDLAJĄCA PRESTIŻ ARCHITEKTÓW

Okres odrodzenia wraz z humanizmem renesansowym przyniósł doniosłe zmiany 
w statusie twórców, a rosnące oczekiwania wobec propagandowej roli sztuki i archi-
tektury w okresie posoborowym przyczyniły się do utrwalenia tej pozycji. 

Nastawienie to służyło rozwojowi architektury, jako dziedziny sztuki i sprzyjało wy-
borowi tej dziedziny działalności przez osoby szczególnie uzdolnione. Impulsem dla 
architektury i sztuki baroku była twórczość Michała Anioła i Giacoma Barozzi da 
Vignoli, a architekci wczesnej fazy baroku uważali się za kontynuatorów osiągnięć 
architektury renesansu. Barok jako styl był odpowiedzią na reformację, dlatego zaczął 
się rozwijać w papieskim Rzymie, który nadal był celem artystów. Jednak stosunko-
wo szybko charakterystycznej dla renesansu zasadzie koordynacji przeciwstawiono 
subordynację, co prowadziło do dynamizowania form i większej ekspresji. W cią-
gu całego okresu baroku poszukiwano nowych środków wyrazu. Surowa estetyka 
potrydencka, charakterystyczna dla wczesnego baroku, ustąpiła miejsca dynamicz-
nym, światłocieniowym formom i bogatej ornamentyce. Monumentalna architektura 
stawała się w ten sposób widomym znakiem triumfu Kościoła i przyczyniała się do 
budowania jego potęgi. Poprzez efektowne dzieła rosła pozycja ich twórców. Reali-
zowane przez najlepszych architektów liczne fundacje papieskie stawały się pożą-
danym wzorem dla nepotów, kardynałów i arystokracji. Wzorem Sykstusa V i ar-
chitekta papieskiego Domenica Fontany kreowanie przestrzeni zaczęło obejmować 
całe dzielnice i miasta. Gdy w Italii rosły tendencje absolutystyczne, władcy wytyczali 
architektom zadania o równie imponującej architektonicznej i urbanistycznej skali 
(Palazzo Stupinigi, Palazzo Caserta).

W okresie baroku architekci w mniejszym stopniu interesowali się teorią architek-
tury395, nie ona bowiem decydowała o ich statusie w dobie baroku. Swoją wiedzę 
opierali głównie na renesansowej teorii architektury396 i traktatach: Giacoma Barozzi 
da Vignoli (Regla delli cinque ordini d’architettura, wydanej w Rzymie w 1562 r.), 
Andrea Palladia (Quattro libri dell’architettura, Wenecja 1570), Vincenza Scamoz-

395 Teoria architektury, traktowana w okresie renesansu jako sztuka wyzwolona, budowała prestiż, zajmujących się nią archi-
tektów. 

396 Na ten fakt zwracał uwagę, między innymi Jan Białostocki w rozdziale Czy istniała barokowa teoria sztuki? [w:] Białostoc-
ki J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
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ziego (L’idea della architettura universale, Wenecja 1615), Sebastiana Serlia (Tutte 
l’opere d’architettura et prospettiva, Wenecja 1619).

Traktaty architektoniczne w okresie baroku pisali między innymi: Guarino Guarini: 
Disegni di architettura civile ed ecclesiastica (wydany w Turynie w 1686 r.) i Archi-
tettura civile (Turyn, 1737), Domenico de’Rossi, Studio d’Architettura civile (Rzym, 
1702) i Desegni di vari altari e cappelle nelle chiese di Roma (Rzym, 1713). Za-
służeni: architekci, teoretycy architektury i artyści w uznaniu zasług zostawali człon-
kami Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych, która stanowi najstarsze rzymskie stowa-
rzyszenie artystów, działające do dnia dzisiejszego. Pełna nazwa stowarzyszenia, to: 
Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Literatura dei Virtuosi al Pantheon397. 
Celem stowarzyszenia było promowanie literatury i sztuki, budowanie prestiżu artystów 
i działalność charytatywna. Symbolicznym miejscem spotkań był przedsionek Pante-
onu. Wśród pierwszych członków stowarzyszenia byli: Vignola i Taddeo Zuccari.

Charakterystyczny dla renesansu indywidualizm sprzyjał rozwojowi wybitnych twór-
ców, wspieranych przez coraz lepiej przygotowanych do swojej roli fundatorów i me-
cenasów. Proces ten był czytelny w całym okresie baroku. Najwybitniejsi wśród archi-
tektów dążyli do kreowania oryginalnego i bardzo osobistego stylu. Wysoką pozycję 
we wczesnej fazie baroku rzymskiego osiągnęli Domenico Fontana i Carlo Maderna. 
W okresie dojrzałego baroku byli to przede wszystkim Carlo Rainaldi i Pietro da Corto-
na. Niezwykłą sławę i międzynarodowy rozgłos osiągnął Gianlorenzo Bernini, czego 
wyrazem było zaproszenie artysty do Paryża przez samego króla Ludwika XIV398. 
Jednak najlepsze dzieła artysty powstały w Rzymie pod troskliwym okiem: kardyna-
ła Scypione Borghese, który odkrył talent Berniniego, papieża Urbana VIII i papie-
ża Aleksandra VII. Drobny z pozoru fakt wykonania rzeźby Del Moro i ustawienia 
jej przed pałacem papieża Innocentego X przy placu Navona w Rzymie świadczył 
o niezwykłej pozycji i swobodzie twórczej rzeźbiarza, architekta i urbanisty Gianlo-
renzo Berniniego. Zarazem uzmysławia nam, jak bardzo różnił się okres potrydencki 
i związana z nim sztuka kontrreformacyjna od fazy baroku dojrzałego w papieskim 
Rzymie. Taki zamysł nawet w obecnych czasach wydaje się kontrowersyjny. W uzna-
niu zasług Gianlorenzo Bernini już w 1622 r. otrzymał tytuł szlachecki z rąk papieża 
Grzegorza XV, a po śmierci został pochowany w Bazylice Santa Maria Maggiore.

397 Pierwotna Akademia, uznana przez papieża Pawła III w 1542 r. była to Kongregacja św. Józefa Ziemi Świętej przy Ro-
tundzie założona przez cysterskiego mnicha. Wybierani do niej byli najwybitniejsi, uznani twórcy. Od XVII w. Spotkania 
odbywały się symbolicznie przed rzymskim Panteonem, gdzie w kościele Santa Maria ad Martyres pochowany został Rafa-
el Santi. wg: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/virtuosi/documents/rc_pa_virtuosi_pro20110913_
profile_it.html

398 Papież Aleksander VII, dopiero na usilne prośby króla Ludwika XIV, wyraził zgodę na wyjazd Berniniego do Paryża, wg: 
Morrissey J., Geniusze Rzymu: Bernini i Borromini: Rywalizacja, która zmieniła wieczne miasto, Wydawnictwo Wizja 
Press&IT, Warszawa 2007, s. 252.
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Talent i indywidualny styl Francesco Borrominiego został doceniony już w jego wcze-
snej samodzielnej pracy, jaką był klasztor i kościół San Carlo alle Quattro Fontane. 
Szczególnymi względami darzył wybitnego architekta papież Innocenty X. Ta zmiana 
na tronie papieskim pozwoliła Borrominiemu na otrzymywanie prestiżowych zleceń 
i na pełne rozwinięcie swojego talentu.

Patrycjat Republiki Genui manifestował swoją pozycję wznosząc reprezentacyjne pa-
łace, wzdłuż nowo wytyczonych ulic. Ich projektantami byli Galeazzo Alessi i Barto-
lomeo Bianco. Aspiracje władców z dynastii sabaudzkiej dobrze odzwierciedlał ży-
wiołowy nurt borrominowski, który rozwinął działający w Turynie zakonnik i architekt 
Guarino Guarini. Jego twórczość wyróżnia fascynacja dziełami Francesco Borromi-
niego, znajomość geometrii i znakomite wyczucie konstrukcji, inspirowane gotykiem 
francuskim. O wpływie Guariniego na barok europejski zadecydowała przynależność 
do zakonu teatynów, dzięki której projektował w Mesynie, Paryżu, Lizbonie, Wiedniu 
i jego traktaty, w tym: Disegni di architettura civile ed ecclesiastica (1686) i Archi-
tettura civile (1737). Jednak o ilości i rozmachu tworzonej przez Guarino Guariniego 
architektury zadecydowali panujący w Turynie członkowie dynastii Sabaudzkiej399. 
Ostatnim z wielkich architektów baroku włoskiego był uczeń Carla Fontany, Filippo 
Juvarra, będący nadwornym architektem króla Wiktora Amadeusza II Sabaudzkiego. 
O jego międzynarodowej sławie świadczy fakt zaproszenia go przez króla Hiszpanii 
do Madrytu i zlecenia mu projektu Pałacu Królewskiego (hiszp. Palacio Real de Ma-
drid400). Zróżnicowany styl Juvarry ewoluował od form monumentalnych, inspirowa-
nych barokiem włoskim i francuskim, do rokokowych wnętrz Palazzo Stupinigi.

ODDZIAŁYWANIE ARCHITEKTURY BAROKU WŁOSKIEGO NA KRAJE 
EUROPEJSKIE

Fundowane przez papieży i kardynałów kościoły, kaplice, założenia klasztorne, a tak-
że rezydencje i ich bogaty wystrój były pożądanym wzorem. We wczesnej fazie baro-
ku istotnym był przykład św. Karola Boromeusza. Uczniem kardynała i jego krewnym 
był arcybiskup Mark Sittich von Hohenems, który z zapałem naśladował jego dzia-
łalność duszpasterską i budowlaną: Ogłosiwszy swojego wuja patronem Salzburga 
i tamtejszego uniwersytetu, zaczął także skrzętnie naśladować jego działalność ad-
ministracyjną i duszpasterską, zwołując synody, przeprowadzając wizytacje, a tak-
że odbierając „heretykom” kościoły i inicjując restauracje tych świątyń. Dla zama-

399 Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa, Arkady 1980, t. 2, s. 35.
400 Pierwotny projekt Filippa Juvarry, jako zbyt kosztowny, został przeprojektowany po śmierci projektanta przez Giovanniego 

Battistę Sacchettiego.
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nifestowania duchowego odrodzenia archidiecezji podjął liczne „fabryki” kościelne 
w Salzburgu, a zwłaszcza budowę wspaniałej katedry (…)401. Następcy arcybiskupa 
salzburskiego również wznosili wspaniałe budowle, rywalizując na tym polu z Rzy-
mem. W dojrzałym baroku, wykształcony w Italii, architekt Johann Fisher von Erlach 
wzniósł w Salzburgu aż pięć kościołów. W dwuwieżowej, wklęsłej fasadzie kościoła 
św. Trójcy architekt nawiązał do rzymskiego kościoła św. Agnieszki, Francesco Bor-
rominiego.

W całym okresie baroku szczególnie dużo budowano kościołów i całych założeń 
klasztornych. Zgodnie z wypracowaną wówczas zasadą postrzegano założenia klasz-
torne jako spójną całość, podporządkowywaną zasadzie symetrii. Takie śmiałe i za-
planowane z rozmachem zespoły to między innymi: barokowe przebudowy opactw 
benedyktynów: w Melku, w Einsiedeln, w Sankt Gallen, arcydzieła baroku śląskiego: 
cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, czy klasztor benedyktynów z kościołem św. 
Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu.

Istotny wpływ na rozwój urbanistyki barokowej wywarła twórczość Galeazza Alessie-
go, który pod koniec XVI w. zaprojektował wytworną zabudowę Strada Nova w Genui 
i działalność Ascanio Vittozziego w Turynie. Jednak decydujący wpływ miała działal-
ność papieża Sykstusa V i papieskiego architekta Domenica Fontany. Dalekie osie wi-
dokowe, trójosiowe założenia, obowiązkowa symetria i efektowne przymknięcia stały 
się kanonem barokowej urbanistyki. Fontana, a za nim inni architekci barokowi od-
kryli przestrzeń, jej relacje z architekturą i dzięki znajomości zasad perspektywy za-
częli ją twórczo kreować i dynamizować402. Działania Fontany kontynuowano między 
innymi we Francji pod rządami Henryka IV: Wzorując się na środkach, jakie przed-
sięwziął papież Sykstus dla upiększenia Rzymu, skupiono się na organizacji „nowego 
miasta” jako zwierciadlanego odbicia absolutystycznej władzy403. Idee te rozwinięto 
jeszcze za panowania króla Ludwika XIV w trójosiowym założeniu Wersalu i między 
innymi, w Karlsruhe (Badenia Wirtembergia), w którym: Oś założenia pałacowego 
jest jednocześnie osią miasta404. Symetria, dalekie osie widokowe i monumentalna 
architektura to cechy założenia Tumu Inwalidów (Les Invalides)405 w Paryżu, ale 

401 Krasny P., Forma Pastoris…, s. 20.
402 Ludwig B., Rola detalu architektonicznego w urbanistyce nowożytnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 2009. 
403 Toman R., Sztuka baroku. Architektura – rzeźba – malarstwo, Konemann, Köln 2000, s. 123.
404 Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków 

2011, s. 136
405 Wybudowany z inicjatywy króla Ludwika XIV kompleks dla inwalidów wojennych zaprojektował Libéral Bruant, a domi-

nujący w zespole Kościół Inwalidów (Dome des Invalides), architekt Jules Hardouin-Mansart.
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także akcentowanego wieżami, Szpitala Marynarki w Greenwich (1696–1712)406, 
Christophera Wrena.

Nawet w okresie dojrzałego baroku i rokoka, gdy trendy w architekturze dyktowała 
Francja, w architekturze sakralnej krajów katolickich trwałe okazały się wzorce archi-
tektury rzymskiej. Przyczyny takiego stanu rzeczy były złożone. Wynikały one z kon-
taktów osobistych, z szerokiego rozpropagowania rycin przedstawiających obiekty 
architektury barokowej Rzymu, z działalności Akademii św. Łukasza407 (Accademia 
Nazionale di San Luca) i kształcących się tam studentów z krajów katolickich. Uczo-
no tu nie tylko rysunku i malarstwa, lecz także kształtowano gusta, prowadząc wy-
kłady i dyskusje na temat teorii sztuki. Współtwórcami Akademii Świętego Łukasza, 
założonej w Rzymie w 1577 r., byli Taddeo Zuccaro i jego młodszy brat i uczeń Fe-
derico. Do wybitnych członków akademii należeli: Diego Velazquez (1599–1660), 
Nicolas Poussin (1594–1665), Kacper Bażanka (1680–1726)408 i Pompeo Ferrari 
(1660–1736).

Wśród uczelni artystycznych dużym uznaniem cieszyła się również Akademia Carrac-
cich – Accademia degli Incamminati w Bolonii, założona w 1585 r. Oprócz Akade-
mii św. Łukasza działała w Rzymie Akademia de France, którą założył minister króla 
Ludwika XIV Jean-Baptiste Colbert w 1666 r. Stanowiła ona filię Akademii Paryskiej, 
a dzięki stypendiom studiowali tu zdolni francuscy studenci409.

Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej (1618–1648) utrwaliło się w Niemczech 
rozbicie na około trzysta niezależnych państewek. Zwierzchnikiem całego państwa 
był cesarz, wybierany przez dziewięciu elektorów410. Paradoksalnie sytuacja ta sprzy-
jała rozwojowi kultury i sztuki, gdyż rządzący swoimi księstwami władcy absolutni 
prześcigali się w rozbudowywaniu i wzbogacaniu rezydencji oraz fundowaniu ko-
ściołów. Artyści włoscy, a także artyści wykształceni w Italii, byli chętnie zatrudniani 
w krajach rozległego imperium Habsburgów. Nową fasadę Hofburga411 w Wiedniu 
(1668) projektował Filiberto Lucchese (1606–1666) z Lugano, w tym samym cza-
sie fasadę pałacu Czerninów w Pradze projektował Francesco Caratti (~1615–1677) 
z Bissone.

406 Z inicjatywy królowej Marii II, która przejęła się sytuacją weteranów wojennych, Christopher Wren zaprojektował Królewski 
Szpital Marynarki w Greenwich (Royal Hospital). Powstał spójny, monumentalny zespół w centrum, którego znalazł się 
renesansowy Queens House, Inigo Jonesa.

407 Akademia św. Łukasza była kolejną uczelnią, po założonej w 1564 r. przez Giorgio Vasariego Accademia del Disegno we 
Florencji.

408 Edukacja rzymska polskiego architekta Kacpra Bażanki objawia się w jego twórczości. Kościół Misjonarzy na Stradomiu 
w Krakowie wyraźnie był inspirowany kościołem San Andrea na Kwirynale, Gianlorenza Berniniego. Natomiast w kościele 
w Imbramowicach i w krakowskim kościele Misjonarzy Bażanka stosował złudzenia optyczne, wywodzące się z twórczości 
Francesco Borrominiego i Andrei Pozzo (którego był uczniem). 

409 Toman R., Sztuka baroku…, s. 377.
410 Instytucja elektorów została formalnie potwierdzona Złotą Bullą cesarza Karola IV w 1356 r.
411 Realizowana od czasów średniowiecza rezydencja cesarska Hofburg w Wiedniu otrzymała między innymi: Skrzydło św. 

Michała wg projektu Johanna Fishera von Erlach i skrzydło Kancelarii cesarskiej wg projektu Johanna Lucasa Hildebrandta.
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Wpływ baroku rzymskiego widoczny jest w twórczości Jamesa Gibbsa (1682–1754), 
który był katolikiem i uczniem architekta Carla Fontany w Rzymie: To otrzymane 
z pierwszej ręki kontynentalne wykształcenie (…) uczyniło go kimś wyjątkowym 
w wyspiarskiej Brytanii tego czasu (…)412 – pisał David Watkin. Styl Biblioteki Radc-
liffe’a (1737–1748) jego autorstwa w Oksfordzie jest często określany jako palla-
diański, wyróżnia go jednak ciężki boniowany cokół, potężne zdwojone kolumny 
i monumentalna kopuła. Do grona uczniów Carla Fontany należał również Johann 
Lucas von Hildebrandt (1668–1745), twórca Belwederu Górnego i Dolnego dla księ-
cia Eugeniusza Sabaudzkiego i kościoła pw. św. Piotra w Wiedniu.

W okresie dojrzałego baroku dynamiczny nurt borrominowski kontynuował i rozwinął 
architekt zakonnik Guarino Guarini, którego dzieła i prace teoretyczne inspirowały 
architektów w Austrii, południowych krajach niemieckich, w Czechach i Rzeczpo-
spolitej. Skomplikowane krzywizny sklepień, oparte na skośnych gurtach, od jego 
nazwiska zwane były guarinesque. Inspiracje późnobarokowym założeniem Scho-
dów Hiszpańskich można dostrzec w kościele Bom Jesus do Monte (1732), zapro-
jektowanym przez Carlosa Amarante w odległej Bradze.

Na rozpowszechnianie wzorów rzymskich w architekturze i urbanistyce miały wpływ 
popularne w okresie baroku traktaty architektoniczne i sztychy. Autorem niezwykle 
szczegółowej mapy Rzymu był urodzony we Florencji Antonio Tempesta (1555–
1630), kolejnej pochodzący ze Szwajcarii Matthaüs Merian (1593–1650). Znakomi-
tym twórcą sztychów przedstawiających zarówno plany miast413, układy urbanistycz-
ne, jak i wybitne dzieła architektoniczne był Giovanni Battista Falda (1643–1678). 
Rozpoczynał on naukę w pracowni Gianlorenzo Berniniego, wydał między innymi Le 
fontane di Roma i Palazzi di Roma. Wpływ tych szeroko publikowanych dzieł na pro-
pagowanie urbanistyki i architektury baroku był znaczący. Ogromne zasługi na tym 
polu miał włoski rytownik i architekt Giambattista Piranesi (1720–1778).

Kościół Santa Anna dei Palafrenieri zaprojektowany przez Giacoma Barozzi da Vignoli 
na rzucie elipsy stał się wzorem dla rzymskich kościołów eliptycznych z okresu ba-
roku, ale także dla kolegiaty św. Józefa w Klimontowie, Wawrzyńca Senesa, kościoła 
św. Piotra w Wiedniu, Johanna Lucasa Hildebrandta czy kościoła pw. św. Jadwigi 
w Legnickim Polu, Kiliana Ignacego Dientzenhofera.

W projekcie Krzyżtoporu w Ujeździe (1621–1644) architekt Wawrzyniec Senes na-
wiązał do rezydencji kardynała Alessandro Farnese w Capraroli w typie palazzo in 

412 Watkin D., Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2001.
413 Wśród publikowanych sztychów znajdziemy kościół św. Zuzanny, kościół św. Łukasza i Martyny, plac Navona czy bardzo 

dokładny plan Rzymu. Dopiero plan wykonany przez Giambattistę Nolli w 1748 r., zlecony przez papieża Benedykta XIV, 
składający się z 12 miedzianych rycin, go zdystansował.
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fortezza, zaprojektowanej przez Vignolę. Rezydencja przedstawiciela możnego rodu 
Farnese była pożądanym wzorem dla ekscentrycznego i bywałego w świecie funda-
tora Krzysztofa Ossolińskiego414.

Pierwotny projekt kościoła św. Anny w Krakowie autorstwa Tylmana z Gameren przy-
pominał rzymski kościół San Carlo ai Catinari na planie niemal krzyża greckiego. 
Zgodnie z badaniami Stanisława Mossakowskiego: Profesorowie uniwersytetu zażą-
dali jednak szeregu zmian w projekcie, dotyczących przede wszystkim usytuowania 
wież, wygodniejszego umieszczenia archiwum kościelnego i wydłużenia budowli, 
która otrzymać miała formę zbliżoną do innej rzymskiej świątyni – S. Andrea della 
Valle, Carla Maderny. Zmiany wprowadzane stopniowo przez Tylmana w pierwotnym 
projekcie kościoła można było szczegółowo prześledzić na podstawie dwudziestu 
kilku rysunków415. Dlatego właśnie ten kościół projektu Tylmana z Gameren repre-
zentuje cechy dojrzałego baroku rzymskiego.

W Rzeczpospolitej przez cały barok chętnie korzystano z wiedzy i umiejętności archi-
tektów włoskich416. Już w jego wczesnej fazie wybitnymi architektami pracującymi 
dla króla Zygmunta III byli wykształceni w Rzymie architekci tesyńscy: Giovanni Tre-
vano i Mateo Castello. Nadwornym architektem królów Zygmunta III i Władysława IV 
był Konstanty Tencella, a nadwornym architektem królów Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego i Jana Sobieskiego był Józef Szymon Belotti. Obiekty o cechach późnego 
baroku rzymskiego wznosił w Wielkopolsce Pompeo Ferrari, którego mecenasem był 
król Stanisław Leszczyński. Wykształcony w Rzymie i pracujący w Dreźnie Francesco 
Placidi otrzymał posadę architekta królewskiego Augusta III Sasa. Od 1742 roku 
działał w Krakowie. Włoskich architektów chętnie zatrudniały także możne rody ma-
gnackie. Już w latach 1587–1593 wzniósł na zlecenie Mikołaja Krzysztofa Radziwił-
ła „Sierotki” kościół w Nieświeżu Giovanni Maria Bernardoni.

Bezpośrednie inspiracje barokiem włoskim możemy zaobserwować w twórczości 
wielu włoskich architektów pracujących w Rzeczpospolitej, w tym: Józefa Belottiego 
(kościół św. Krzyża w Warszawie), Pompeo Ferrariego (kościół cystersów w Lądzie, 
kościół pojezuicki w Poznaniu), Francesco Placidiego (kościół Trynitarzy, ob. Bnifra-
tów w Krakowie). Tę mnogość włoskich architektów działających w Rzeczpospolitej 
w okresie baroku doskonale podsumował Jan Ostrowski w publikacji Barok polski 

414 Krzysztof Ossoliński (1587–1645) odbył studia na uniwersytecie jezuickim w Würzburgu, przebywał na uniwersytetach 
w Bolonii i Padwie. Był pisarzem, dyplomatą, pełnił urząd wojewody sandomierskiego.

415 Mossakowski St. Tylman z Gameren architekt polskiego baroku, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław…, 1973, s.199.
416 Niezwykle obszerne zagadnienie działalności architektów włoskich w okresie baroku w Polsce zostało w tym miejscu 

jedynie zasygnalizowane.
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i europejski. Uwagi o mechanizmach kontaktów, określając ją jako: dominację ab-
solutną417.

Nowatorski plan Palazzo Barberini Carla Maderny wywarł ogromny wpływ na kształt 
rezydencji barokowych we Francji. Natomiast rezydencje francuskie: Masoins Laffit-
te, Vaux le Vicomte i przede wszystkim Wersal oddziaływały na rezydencje baroko-
we w niemal całej Europie, propagując typ entre cour et jardin. Klasycyzujący, nurt 
architektury barokowej, proponowany przez Gianlorenza Beminiego przyjął się we 
Francji. Stąd oddziaływał na architekturę Niderlandów, Skandynawii, a także An-
glii418. Wpływy klasycyzującego nurtu barokowego znajdujemy w Rzeczpospolitej, 
przede wszystkim w twórczości Tylmana z Gameren.

Kościoły jezuickie powstawały licznie w krajach katolickich. Pierwszym w Europie 
północnej był kościół św. Michała w Monachium, który wkrótce stanowił  centrum 
kontrreformacji w Bawarii. Dobrze barok jezuicki reprezentują także świątynie wzno-
szone w krajach protestanckich, takie jak: kościół św. Karola Boromeusza w An-
twerpii (dekorowany pierwotnie przez warsztat Petera Paula Rubensa) czy kościół 
(Jesuitenkirche) w Lucernie (1667–1678).

Architektura i urbanistyka baroku, poprzez działania misyjne zakonów (w tym przede 
wszystkim zakonu jezuitów), oddziaływała nie tylko na kraje europejskie. Obiekty 
barokowe o swoistych cechach powstawały: w Indiach419, Chinach420, Filipinach421 
i Ameryce Łacińskiej

417 Ostrowski J.K., Barok polski i europejski. Uwagi o mechanizmach kontaktów www.archiv.ub.uni-heidelberg.de/art-
dok/3195/1/ostrowski_Mechanism_of_contact_between_Polish_and_European_Baroque_1999.pdf, s. 61.

418 Od okresu późnego renesansu aż do klasycyzmu silny był w Anglii nurt palladiański.
419 Przykładem architektury jezuickiej w Indiach jest Basilica de Bom Jesus (1594–1605) w Goa, które było portugalską 

kolonią. Bazylika ta nosi cechy XVI-wiecznej architektury portugalskiej.
420 Swoistą bramą do Azji była kolonia Portugalska Makau. Pracowali tam misjonarze jezuiccy, wśród nich było czterech Po-

laków. W 1594 r. w Makau założono późniejszy uniwersytet – Kolegium św. Pawła. Do dzisiaj widoczne są ruiny katedry 
św. Pawła, a dokonań jezuitów strzeże Instytut Mateo Ricciego.

421 Przykładem architektury jezuickiej na Filipinach jest kościół św. Pawła Apostoła w Loboc. Kościół ukończono w 1734 r.
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PERSWAZYJNA ROLA ARCHITEKTURY

Il. 89. Rzym, Kolumna Trajana z posągiem św. Piotra

Il. 90. Rzym, Obelisk egipski z krzyżem – symbol dominacji Kościoła umieszczony przez Sykstusa V

Il. 91. Perspectiva pictorum et architectorum (1693), Andrea Pozzo, projekt dekoracji ołtarza Il Gesú

Il. 92. Perspectiva pictorum et architectorum (Rzym, 1693), Andrea Pozzo, Alegoria sztuki 
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Il. 93. Rzym, bazylika Matki Bożej Anielskiej (Santa Maria degli Angeli e dei Martini), projekt Michał Anioł 
(1563) z polecenia papieża Piusa IV (1559–1565), przebudowa kościoła w 1749 r. przez arch. Luigi 
Vanvitellego

Il. 94. Rzym, mozaika w „stylu bizantyjskim” w kościele Santa Maria Scala Coeli na Lateranie

Il. 95. Rzym, mozaika bizantyjska eksponowana na Lateranie, fundacja papieża Benedykta XIV

STAROŻYTNE KORZENIE KOŚCIOŁA
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PAPIESKIE REALIZACJE I HERBY GŁOSZĄCE IMIĘ FUNDATORA

Il. 96. Herb papieża Urbana VIII 

Il. 97. Herb papieża Innocentego X

Il. 98. Rzym, Plan Kolumnady Berniniego (1656–1667) z attyką ozdobioną figurami świętych i herbami pa-
pieża Aleksandra VII 
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Il. 99.  Rzym, kościół Santa Maria del Popolo, kaplica Chigi, Rafael Santi, przebudowa (1652–1655), G. Bernini

Il. 100. Rzym, Bazylika św. Piotra, nagrobek papieża Urbana VIII (1647), Gianlorenzo Bernini

Il. 101. Rzym, Bazylika Santa Maria Maggiore, nagrobek Piusa V, Domenico Fontana 

Il. 102. Rzym, Bazylika św. Piotra, nagrobek Aleksandra VII (1673–1674), Gianlorenzo Bernini 

PAPIESKIE MAUZOLEA JAKO POMNIKI CHWAŁY PAPIEŻY I ICH RODÓW
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WPŁYW CEREMONIAŁU NA EKSPOZYCJĘ FORMY

Il. 103. Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu (1633), Bernardo Bellotto zwany Canaletto

Il. 104. Uroczystość powitania królowej szwedzkiej Krystyny (1655), Filippo Lauri 

Il. 105. Giuseppe Galli, Architettura e Prospettive, projekt Sali Balowej (Cavallerizia) w Hofburgu z okazji ślubu 
Marianny Austriackiej z Karolem Aleksandrem Lotaryńskim (1744)
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TEATRALIZACJA FORM

Il. 106. Rzym, Kaplica Coronaro w kościele Santa Maria della Vittoria (1647–1652), Gianlorenzo Bernini

Il. 107. Watykan, Scala Regia (1663), projekt Gianlorenzo Bernininiego

Il. 108. Rzym, Fontanna di Trevi (1735), arch. Antonio Salvi
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VILLA SUBURBANA JAKO PRZEJAW FASCYNACJI ANTYKIEM

Il. 109. Rzym, Villa Medici – fasada od strony ogrodu (1576), arch. Bartolomeo Ammanati

Il. 110. Rzym, Villa Borghese (1633), arch. Flaminio Ponzio

Il. 111. Rzym, Villa Pamphilj (1650), arch. Alessandro Algardi
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ODDZIAŁYWANIE ARCHITEKTURY BAROKU WŁOSKIEGO NA KRAJE 
EUROPEJSKIE

Il. 112. Wiedeń, kościół św. Piotra (1702), arch. Johann Lucas von Hildebrandt

Il. 113. Oksford, Biblioteka Radcliffe’a (1737–1749), arch. James Gibbs

Il. 114. Londyn, Szpital Marynarki w Greenwich (1696–1712), arch. Christopher Wren
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Il. 115. Wiedeń, Hofburg, Kancelaria cesarska (Reichskanzleitrakt – 1726), arch. Johann Lucas von Hildebrandt

Il. 116. Einsiedeln, opactwo benedyktynów, kościół przebudowany w 1719-1735 przez arch. Caspara Moorsbruggera
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Il. 117. Kraków, kościół Wniebowzięcia NMP na Bielanach (1609–1630), arch. Andrea Spezza

Il. 118. Kraków, kościół św. Anny (1689–1703), arch. Tylman z Gameren 

Il. 119. Poznań, kościół pojezuicki, wnętrze (1727–1732), arch. Pompeo Ferrari
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WNIOSKI

Czasy nowożytne przyniosły wzrost znaczenia architektury jako dziedziny, która do-
skonale manifestuje pozycję społeczną fundatora, a poprzez odbiór dzieła wpływa 
znacząco na status twórcy422. Ta rosnąca: Świadomość oddziaływania znaczeń za-
wartych w formach architektonicznych była wykorzystywana przez wieki do wyraża-
nia splendoru zamożnych inwestorów, władców, mecenasów sztuki423, pisał Jacek 
Krenz.

We wczesnej, potrydenckiej fazie baroku architektura przede wszystkim eksponowa-
ła treści sakralne. Celem była walka z reformacją, wzmocnienie doktryny religijnej 
zgodnej z wytycznymi soborowymi i odbudowa pozycji Kościoła w Europie. Dzięki 
postawie i działalności kardynała Karola Boromeusza w diecezji mediolańskiej po-
wstawały kolegia i kościoły dostosowane do wymagań nowej liturgii. Idee prowadzo-
nych przez niego soborów propagowały szeroko Pouczenia o budowie i wyposażeniu 
kościoła (1572), a w późniejszym okresie także jego kult jako świętego Kościoła.

Kierowane do widza sztuka i architektura epoki baroku uzyskały nowy wymiar per-
sonalny i istotny aspekt narracyjny. Oddziaływano na emocje, a jednocześnie dbano 
o jasność przekazu i proponowano zwrot ku naturalnym formom. By wymowa dzieł 
sakralnych oraz użyte przez artystów środki i symbole, były zgodne z nauczaniem 
Kościoła, poddano je kontroli teologów. W opozycji do protestantyzmu akcentowano 
kult maryjny. Rozwijano również kult świętych i męczenników, by ich duchowość 
i postawy stanowiły dla wiernych wzór. 

Istotny wpływ na architekturę kościołów wywarł dekret o eucharystii. Jego wyni-
kiem była szczególna troska o bogatą oprawę i ekspozycję tabernakulum. Znacząca 
rola przypadła wówczas kopule. Położono również nacisk na widowiskowość liturgii 
i jej oprawę. Dla reformowanych i nowo powstających zakonów budowano klaszto-
ry zgodne z zatwierdzonymi przez papieży regułami. Prężny zakon jezuitów wznosił 
liczne kościoły i kolegia.

422 Arlet J. Architektura renesansowa jako przejaw prestiżu fundatora i pozycji twórcy, Wydawnictwo Uczelniane Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2017. 

423 Krenz J., Architektura znaczeń, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1997, s. 33.
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W okresie kontrreformacji kształtowała się nowa filozofia i nowa estetyka. Nie poszu-
kiwano już obiektywnego piękna, które uważano za kategorię subiektywną. Sztuka 
Carraccich, naturalizm, ekspresja i  intensywny światłocień Caravaggia oraz klasy-
cyzm malarstwa Nicolasa Poussina oddziaływały na artystów epoki baroku. Doce-
nili ją także zleceniodawcy i  protektorzy. Gdy dostrzeżono i  uznano emocjonalne 
i perswazyjne oddziaływanie architektury, wzrosła rola odbiorcy dzieła, do którego 
kierowany był główny przekaz. W formułowaniu i kreowaniu przekazu ikonograficz-
nego pomocna okazała się wiedza z zakresu retoryki i ikonologii. Kompleksowo po-
strzegana, pełna emocji sztuka, łącząca architekturę z rzeźbą i malarstwem, stała się 
rzeczywistym i skutecznym narzędziem kontrreformacji.

Sytuacja uległa zmianie w latach 20. XVII w., gdy dobiegł końca trudny czas reform 
posoborowych i wyrzeczeń w Kościele. Nadal cenione było wykształcenie humani-
styczne oraz osiągnięcia architektury i sztuki epoki renesansu. Paradygmat architek-
tonicznego wykształcenia stanowiła klasyczna teoria sztuki. Jego przejawem był nurt 
klasyczny, który z różnym nasileniem występował w całym baroku włoskim. Wśród 
wybitnych przedstawicieli tego nurtu należy wymienić: Gianlorenza Berniniego, Carla 
Rainaldiego (kościoły: S. Andrea della Valle, Sta. Maria in Campitelli w Rzymie), 
Carla Fontanę (San Marcello al. Corso w Rzymie), Alessandra Galilei (S. Giovani in 
Laterano) i Nicola Salvi (Fontanna di Trevi). 

Głównymi mecenasami sztuki i architektury na Półwyspie Apenińskim byli papieże. 
To od ich osobistych predyspozycji i zaangażowania zależały przyjęte kierunki i skala 
podejmowanego mecenatu. Wraz ze świadomością gloryfikującej i perswazyjnej roli 
architektury rosła liczba i jakość wznoszonych obiektów. Rzeźba barokowa osiągnęła 
apogeum w twórczości Gianlorenza Berniniego, a architektura niezwykłą ekspresję 
i dynamizm w twórczości Francesco Borrominiego. Dzięki mecenatowi papieży Rzy-
mowi przybywały przestronne ulice, nowe reprezentacyjne place i  liczne fontanny. 
Rosło znaczenie miasta jako politycznej i artystycznej stolicy Europy. Rozległa dzia-
łalność inwestycyjna w dobie baroku sprawiła, że w ogólnym oglądzie Rzym jest 
w swojej istocie nadal miastem barokowym. Pomimo, że w drugiej połowie XVII w. 
polityczna rola Kościoła katolickiego w Italii malała, jego rola jako mecenasa sztuki 
nadal była dominująca. 

Twórczość Galeazza Alessiego, a następnie Bartolomea Bianco, angażowanych przez 
możne genueńskie rody, wywarła istotny wpływ na architekturę i urbanistykę wcze-
snobarokowej Genui. Przebudowa Turynu, zainicjowana przez księcia Karola Ema-
nuela i Sabaudzkiego, który zyskał przydomek Wielkiego, realizowana przez Ascanio 
Vittozziego, podkreślała rosnącą pozycję dynastii i głosiła wzrost znaczenia stolicy. 
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Dzięki mecenatowi księcia Karola Emanuela II swój talent w Turynie rozwinął za-
konnik i wybitny architekt Guarino Guarini. Międzynarodową sławę zyskał Filippo 
Juvarra, pracujący dla króla Wiktora Amadeusza Sabaudzkiego. Barokowy ryt nadal 
jest czytelny w monumentalnych budowlach i placach Genui i Turynu. Swoisty, re-
gionalny barok wykształcił się w Piemoncie. Oryginalny, dekoracyjny barok powstał 
na Sycylii.

W okresie baroku dążono do centralizacji władzy zarówno duchowej, jak i świeckiej, 
co znakomicie przyczyniło się do wzrostu możliwości inwestycyjnych jej przedstawi-
cieli. Widomym znakiem ich władzy, potęgi, a często także aspiracji był rozbudowany 
ceremoniał i  imponująca architektura. Rosła skala i monumentalizm założeń urba-
nistycznych i rezydencjonalnych, których wyrazem są: Plac del Popolo i plac przed 
Bazyliką św. Piotra w Rzymie, bazylika Superega i pałac Stupinigi pod Turynem oraz 
Pałac Królewski w Casercie, koło Neapolu. Ceniono kreatywność i oryginalność, do 
projektowania i  budowy spektakularnych obiektów wybierano najlepszych dostęp-
nych architektów. Wśród twórców rosła konkurencja, co sprzyjało jakości wznoszo-
nych obiektów. Kluczowe jednak było zrozumienie i  akceptacja wizji projektanta, 
a także dobra współpraca między fundatorem, a architektem. Fundatorem, który czę-
sto był mecenasem sztuki i architektury.

Bogata w treści, dynamiczna i wywołująca emocje sztuka łączyła osiągnięcia archi-
tektury, rzeźby i malarstwa. Tak formułowane cele, stojące przed architektami i two-
rzoną przez nich architekturą, mają ponadczasowy wymiar. Sztuka i  architektura, 
a także urbanistyka baroku włoskiego były źródłem inspiracji dla wielu twórców i fun-
datorów w krajach katolickich, ale także pośrednio krajów protestanckich. W czasach 
nam bliższych bywała natchnieniem dla przedstawicieli ekspresjonizmu (Erich Men-
delssohn, Hugo Häring) i  twórców działających w nurcie architektury organicznej 
(Frank Lloyd Wright, Imre Makovecz, Santiago Calatrava). Monumentalne place, osie 
widokowe, umiejętne otwarcia, ekspozycja budynków nadal inspirują współczesnych 
architektów i urbanistów. Echem barokowych dalekich osi widokowych jest Nowa 
Huta, plan miasta Brasilii czy przedłużenie osi Paryża, zaakcentowane Wielkim Łu-
kiem Braterstwa424.

Nowe możliwości płynnego modelowania form, dzięki zaawansowanym programom 
komputerowym, i reakcja na wczesne przejawy dekonstruktywizmu przyczyniły się 
do powstania w latach 90. foldingu425. Ekspresyjna architektura baroku była i  jest 
nadal natchnieniem dla wielu przedstawicieli dekonstruktywizmu. Inspiracje baro-

424 Grande Arche de la Fraternité (1982–1990) został wzniesiony dla uczczenia dwusetnej rocznicy Rewolucji Francuskiej. 
Projektantem był duński architekt Johann Otto von Spreckelsen.

425 Lynn G., Folding in Architecture, https://arch629eldridge.files.wordpress.com/2010/04/read-to-p23wk14-lynn-et-al-fol-
ding-in-architecture, dostęp 5.12.2017.
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kiem, dynamizm, umiejętne „prowadzenie” widza i znakomite operowanie światłem, 
są czytelne w pracach Franka Gehrego, Zahy Hadid i Daniela Libeskinda.

Architektem, który bezpośrednio odwołuje się do twórczości Gianlorenza Berniniego, 
jest Frank Gehry. Jego wieżowiec 8 Spruce Street w Nowym Jorku426 otrzymał, we-
dług słów Gehrego, falującą fasadę inspirowaną Ekstazą św. Teresy w kaplicy rodu 
Coronaro w kościele Santa Maria della Vittoria w Rzymie: One of my greatest influ-
ence is the Italian artist Gian Lorenzo Bernini. The first times i saw his sculpture of 
Saint Teresa was in 1960 (…) At 8 Spruce, we’re using Bernini’s folds to inspire 
the façade427. Dynamiczna fasada inspirowana fałdami sukni św. Teresy jest jednak 
obiektem na wskroś nowoczesnym. Pamiętajmy jednak, że przy realizacji tak pre-
stiżowych obiektów, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, śmiałe wizje architektów 
muszą się spotkać z aspiracjami, finansowymi możliwościami i  przede wszystkim 
z akceptacją fundatorów.

426 Wieżowiec 8 Spruce Street (2006–2010) projektu Franka Gehrego, w dzielnicy Lower Manhattan w Nowym Jorku, jest 
znany także pod nazwą Beekman Tower.

427 Minner K., Interview with Frank Gehry, https://www.archdaily.com/129680/interview-with-frank-gehry, dostęp 
5.12.2017.
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CONCLUSION

The early modern period brought increase in the importance of architecture as the 
area that excellently manifests the social position of a founder and through accept-
ing the work significantly affects the creator’s status428. This growing: ‘Awareness of 
impact of meanings, contained in architectural forms, has been used for centuries, 
to express the splendour of wealthy investors, rulers, and patrons of arts’429, Jacek 
Krenz wrote. 

In the early post-Tridentine Baroque’s stage, the architecture primarily exposed sacred 
content. The purpose was to fight against the Reformation, the empowerment of the 
religious doctrine according to conciliar guidelines and the rebuilding Church‘s posi-
tion in Europe. Thanks to the attitude and activity of Cardinal Charles Borromeo, col-
leges and churches adapted to the requirements of a new liturgy came into being in 
diocese of Milan. The ideas of councils, run by him, broadly promoted Advice about 
construction and furnishing of the church (1572), and in following period also the 
worship of him as the Saint of Church. 

The art and the architecture of the Baroque period, directed to a viewer, gained a new 
personal dimensions and a significant narrative aspect. Emotions were affected and 
at the same time clarity of a message was cared for, and reversion to natural forms 
was proposed. In order to make the meaning of sacred creations, the means and 
symbols, used by artists consistent with teaching of Church, they were subjected to 
the control of theologians. In opposition to Protestantism, Marian devotion was ac-
cented. Veneration of Saints and Martyrs was also developed so that their spirituality 
and attitudes would be the exemplar for the faithful.

The decree on the Eucharist significantly affected the architecture of the churches. 
A special concern about lush setting and exposition of the tabernacle was its result. 
A significant part fell under a dome. The emphasis was also put on the pageantry of 
the liturgy and its setting. For reformed and newly established orders, the monasteries 

428 Arlet J. Architektura renesansowa jako przejaw prestiżu fundatora i pozycji twórcy. University Publisher of West Pomera-
nian University of Technology in Szczecin, Szczecin 2017

429 Krenz J., Architektura znaczeń, Publisher Technical University of Gdańsk, 1997, s. 33.
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were constructed in accordance with the rules approved by the popes. The vibrant 
Jesuit order built numerous churches and colleges.

In the Counter-Reformation period, a new philosophy and a new aesthetics were 
shaping. The objective beauty was not searched anymore, it was considered as a 
subjective category. Carracci’s art, naturalism, expression and strong chiaroscuro by 
Caravaggio and classicism of Nicolas Poussin’s painting impacted upon artists of the 
Baroque era. This was appreciated by principals and protectors. When emotional and 
persuasive influence of the architecture was detected and recognised, the function 
of the creation’s recipient, to whom the main message was targeted, increased. In  
forming and creating the iconographic word, helpful became the knowledge from the 
scope of rhetoric and iconology. Perceived comprehensively, full of emotions art, join-
ing architecture with sculpture and painting, became a real and efficient instrument 
of Counter-Reformation.

The situation changed within the ‘20s of the 17th century, when the difficult post-
conciliar time of reform and self-sacrifice in Church came to the end. Humanistic 
education and achievements of the architecture and the art of Renaissance were still 
valued . Classical theory of art formed the paradigm of architectural education. Of 
its manifestation was  the classical mainstream, which was present, with changing 
intensity, during the whole Italian Baroque. Among many significant representatives 
of the mainstream such names should be listed: Gianlorenzo Bernini, Carlo Rainaldi 
(the churches: S. Andrea della Valle, Sta. Maria in Campitelli in Rome), Carlo Fontana 
(San Marcello, via del Corso in Rome), Alessandro Galilei (S. Giovani in Laterano) 
and Nicola Salvi (di Trevi Fountain). 

The main patrons of the arts and architecture on Apennine Peninsula were the popes. 
Adopted trends and scale of undertaken patronage depended on their personal quali-
fication and commitment. Along with awareness of glorifying and persuasive part of 
the architecture, the number and quality of constructed buildings was increasing. 
The Baroque sculpture achieved its high point with creativity of Gianlorenzo Bor-
romini, and the architecture did unusual expression and dynamism. Through the 
patronage of the popes spacious streets, new presentable squares and numerous 
fountains came to life in Rome. Importance of the city as political and artistic capital 
of Europe was increasing. Massive investment activity in a period of Baroque caused 
that Rome, on the whole, is still a baroque city in its substance. In spite of the fact 
that in second half of the 17th century, political part of Catholic Church in Italy was 
decreasing, its role as a patron of arts was still dominant.
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Work of Galeazzo Alessi, and then of Bartolomeo Bianco, both employed by mighty 
Genoese houses, exerted significant impact on architecture and urbanism of early- 
Baroque of Genoa. Reconstruction of Turin, initiated by Charles Emmanuel I, Duke 
of Savoy, who earned his name the Great, implemented by Ascanio Vittozzi, empha-
sized increasing status of the house and spread growth of importance of the capital. 
Thanks to the patronage of Charles Emmanuel II, a monk and a remarkable architect, 
Guarino Guarini, developed his talent. Filippo Juvara, working for the king Victor 
Amadeus II Duke of Savoy, gained international fame. Baroque engraving is still 
clear on monumental buildings and squares of Genoa and Turin. Peculiar, regional 
Baroque established itself in Piemont. The original, ornamental Baroque developed 
in Sicily.

In the period of Baroque, centralization of both spiritual and secular power was 
sought, which greatly contributed to the increase of investment opportunities of its 
representatives. An extensive ceremonial and impressive architecture were a visible 
sign of their power, authority, and often also of their aspirations. A scale and monu-
mentalize of urban and residential assumptions were growing, expressions of which 
are: Piazza del Popolo and the square in front of St. Peter’s Basilica in Rome, the 
Basilica of Superga, the palace of Stupinigi at Turin and the Royal Palace of Caserta 
beside Napoli. Creativity and individuality were appreciated, the best available archi-
tects were selected to design and build spectacular objects. Competition developed 
among the creators, which was favourable for quality of the erected objects. However, 
understanding and acceptance of the designer’s vision was crucial as well as good 
cooperation between a founder and an architect. The founder who often was a patron 
of the arts. 

Rich in content, dynamic and generating feelings art combined achievements of the 
architecture, sculpture and paintings. So formulated goals standing before the archi-
tects and architecture created by them have timeless measurement. The art and ar-
chitecture as well as urban planning of Italian Baroque were the source of inspiration 
for many creators and founders in Catholic countries, but also indirectly for Protestant 
ones. In more recent times, it was inspiration for the representatives of Expressionism 
(Erich Mendelssohn, Hugo Häring) and creators working in the mainstream of organic 
architecture (Frank Lloyd Wright, Imre Makovecz, Santiago Calatrava). Monumental 
squares, overlook axis, elegant open constructions, the exhibition of buildings still 
inspire the contemporary architects and urban planners. A district of Cracow, named 
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Nowa Huta, the city plan of Brasilia or extension of the axis of Paris, accented by the 
Great Arch of the Brotherhood are reflection of Baroque430 distant overlook axis. 

New opportunities of smooth forms’ modelling, thanks to advanced computer pro-
grams and reaction to early symptoms of deconstructivism contributed to emerging of 
folding431 in the ‘90s. The expressive architecture of Baroque was and still has been 
an inspiration for many exponents of deconstructivism. The inspiration of Baroque, 
dynamism, skilfully ‘conducting’ the spectator and excellent navigation with the light 
are clear in works of Frank Gehry, Zaha Hadid and Daniel Libeskind. 

The architect, who directly appeals to works of Gianlorenzo Bernini, is Frank Gehry. 
His skyscraper 8 Spruce Street in New York432 got, according to Gehry’s word, a wavy 
facade, inspired by the Ecstasy of Saint Teresa in Coronaro Chapel, at Santa Maria 
della Vittoria Church in Rome: The first times I saw his sculpture of Saint Teresa was 
in 1960 (…) At 8 Spruce, we’re using Bernini’s folds to inspire the façade433. The 
dynamic, facade inspired by pleads of Santa Teresa’s robe, is to the core a very mo-
dern object. However, we should remember that during the implementation of such 
prestigious facilities, as well as in the past and at present, bold visions of architects 
must meet with aspirations, financial possibilities and, above all, with the founders’ 
approval.

430 Grande Arche de la Fraternité (1982–1990) was erected to commemorate 200th anniversary of the French Revolution. 
Danish architect Johann Otto von Spreckelsen was its designer

431 Lynn G., Folding in Architecture, https://arch629eldridge.files.wordpress.com/2010/04/read-to-p23wk14-lynn-et-al-fol-
ding-in-architecture.5.12.2017.

432 Skyscraper 8 Spruce Street (2006–2010) designed by Frank Gehry, on Lower Manhattan in New York, is also known as 
Beekman Tower.

433 Minner K., Interview with Frank Gehry, https://www.archdaily.com/129680/interview-with-frank-gehry, dostęp 
5.12.2017.
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Il. 79. Rzym, Schody Hiszpańskie (1721–1725), arch. Alessandro Spezzi i Francesco de Sanctis 
(fot. autorki)

Il. 80. Rzym, Bazylika św. Jana na Lateranie, elewacja z 1733 r., arch. Alessandro Galilei (fot. 
autorki)

Il. 81. Rzym, Pałac Kwirynalski, ukończony przez Ferdinando Fugę (1737) z polecenia Klemensa 
XII (fot. autorki)

Il. 82. Rzym, Bazylika Santa Maria Maggiore, elewacja (1743), arch. Ferdynand Fuga na zlecenie 
papieża Benedykta XIV (wikimedia commons) 

FUNDACJE KRÓLA KAROLA VII BURBONA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

Il. 83. Neapol, Palazzo Caserta (1752–1780), arch. Luigi Vanvitelli, widok (wikimedia commons)
Il. 84. Neapol, Palazzo Caserta, ściśle osiowy plan rezydencji (wikimedia commons)
Il. 85. Neapol, Palazzo Caserta, reprezentacyjna klatka schodowa (wikimedia commons)



187
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Il. 96. Herb papieża Urbana VIII (wikimedia commons)
Il. 97. Herb papieża Innocentego X (wikimedia commons)
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Il. 99.  Rzym, kościół Santa Maria del Popolo, kaplica Chigi, Rafael Santi, przebudowa (1652–
1655), G. Bernini (wikimedia commons) 
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Il. 106. Rzym, Kaplica Coronaro w kościele Santa Maria della Vittoria (1647–1652), Gianlorenzo 
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(wikimedia commons)
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Il. 112. Wiedeń, kościół św. Piotra (1702), arch. Johann Lucas von Hildebrandt (fot. autorki)
Il. 113. Oksford, Biblioteka Radcliffe’a (1737–1749), arch. James Gibbs (wikimedia commons)
Il. 114. Londyn, Szpital Marynarki w Greenwich (1696–1712), arch. Christopher Wren (fot. 

autorki)
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