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Spiżarnia mistyczna

…mnie osobiście muzyka wy dawała się nadto zawsze ja kimś magicznym  
połączeniem teologii z tak mnie bawiącą matematyką.

z listu Adriana Leverkühna w Dok torze Faustusie Tomasza Manna

Sánchez Cotán, brat Juan, został mnichem w zako nie kartuzów w El 
Paular koło Segowii w roku 1604, mając lat czterdzieści trzy. Klasz
tor ów jest potężną budowlą wzniesioną w XV wieku w Guadarramie, 
w obwarowa nej zaśnieżonymi szczytami i mrocznej od wielkich sosno
wych lasów dolinie rzeki Lozoya. Sánchez Cotán spędził tu osiem lat. 
Później zwierzchność zakonna przeniosła go do klasztoru kartuzów 
w Granadzie. Słynął nie tylko ze swego talentu malarskiego, ale i ze 
zręczności, z jaką potrafił naprawiać drobne mechani zmy: klasztorne 
zegary i urządzenia hydrauliczne.
Tuż przed odejściem od świeckiego życia w Tole do Cotán sporządził 
inwentarz swojego dobytku. Obok licznych obrazów wspomniane są 
tam dwie książki: Trattato di prospettiva Vignoli i nie określone tytułem 
dzieło o muzyce. Według innych archiwaliów miał też w swojej szczu
płej bibliotece książkę Archimedesa o geometrii1.
Mieszkańcy Toledo przełomu wieków XVI i XVII żyli sprawami umy
słu i sprawami Boga. Tu w 1582 roku powstaje Akademia Matematy
ki. Tu w czerwcu 1562 święta Teresa kończy pierwsze opisywanie swo
jego życia, a w siedem lat później zakłada klasztor karmelitanek. Jest 
to czas rozżarzonej religijności. Mieszkający od 1575 roku w Toledo El 
Greco maluje wizje religijne dobywane jak gdyby z ciemnobarwnych, 
wydłużonych i rozchwia nych płomieni, których ognisty żywioł spina 
wewnę trznie utajona, geometryczna konstrukcja obrazu.
To miasto astronomii, matematyki, geometrii i reli gii Sánchez Cotán 
opuścił w sierpniu 1603 roku, poświęca jąc się życiu zakonnemu. Póź
niej, już w klasztorze, namalował wiele malowideł ściennych i obrazów 

ilust rujących epizody z historii swojego zakonu. Malował uroczyste po
stacie świętych i Matkę Boską, którą otaczał czcią szczególną, a nawet 
miał Ją podobno wśród modlitewnego uniesienia ujrzeć w swojej celi. 
Umarł 8 września 1627 roku in odore sanctitatis.
Martwą naturę z pigwą, kapustą, melonem i ogór kiem namalował jesz
cze w Toledo, między rokiem 1600 a 1603, a więc w latach, gdy doj
rzewać w nim musiał ów proces duchowy, który zaprowadził go do kar
tuzji w El Paular2. Ten nieduży obraz cały otwarty jest na prostokątną 
niszę w grubym murze, która mogłaby być oknem bez framug i szyb, 
ale w takim razie byłoby to okno wychodzące w ciemność. Światło, 
mocne i badaw cze, pada trochę z góry, z lewej strony. W jego blasku 
trwają rozmieszczone w wyliczonym rytmie po hiperbolicznej krzywej: 
owoc pigwy z dwoma rozłożonymi listkami, głowa kapusty, szeroko, 
do pestek nadkrojony melon, streficzna jego cząstka i ogórek swoim 
cieńszym końcem wystający przed krawędź parapetu.
Zaskakujące, że pigwa i głowa kapusty wiszą na dość niedbale zawią
zanych sznurkach: żółta pigwa umieszczona jest wyżej i trochę bliżej 
widza, tak że jeden z jej zielonych liści przesłania sznurek, na którym 
wisi ciemnozielona, silnie rzeźbiona światłomrokiem kapusta. Te zwi
sające, rozczapierzone zielonymi liśćmi okrągłe formy nasuwają rozmaite, 
mało zborne asocja cje: chce się myśleć o odkrytym około osiemdzie
siąt lat później przez Newtona prawie ciążenia. O studiach Johanne
sa Keplera (był od Cotána młodszy o dziesięć lat) nad torami planet, 
które także wyławia z wieczystej nocy baczny reflektor słonecznego 
światła.
Zastanawia skrupulatność, z jaką malarz wytycza domyślną hiperbolę, 
prowadząc ją przez środek pigwy i kapusty, punkt zetknięcia pasiastego 
melona z parape tem, kąt, jaki tworzy z krawędzią odkrajana cząstka  
i wysterczający żółtawy koniec ogórka. I jeszcze wyli czone stosunki licz
bowe między elementami tego prze myślnego układu, ten rytm tajemni
czy, który chyba przecież coś oznacza? Czy Cotán, zgodnie z duchem 
swojego wieku, nawraca do pitagorejskiej myśli o har monii, która rodzi 
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się z liczbowej proporcji? Kiedy się już wie o muzycznych zainteresowa
niach malarza (te wspomniane w inwentarzu Libro de musica!), trud no 
oprzeć się ekscytującemu podejrzeniu, że wpisał on w tę swoją kompo
zycję akord, kwintę, której nikt już nie odczyta i nikt nie usłyszy3.
Słyszalna jest za to malarska dźwięczność tej kom pozycji ascetycznej 
i misternej w kolorze: chłodna żółć pigwy; zielenie jej liści i kapusty, 
cierpkawe, trochę zaledwie rozgrzane żółtym światłem; inną zieleń, 
jaśniejszą, na skórce melona, zaostrzają ciemniejsze pręgi, a miejsce 
cięcia rysuje się stężoną zieloną barwą, by świetliście przejść w bladą, 
łososiową różowość odsłoniętego miąższu z dotykalnie wymalowanymi 
pestkami4. Nadkrajana kula melona ciąży cieniem na cienkim półksię
życu odciętej cząstki. Ten cień czyni miąższ bardziej soczystym i słod
kim. Ostrozielony ogórek zamyka tę serię żółtości, zieleni i różu. Swoim 
żółtawym czubkiem ostrożnie dotyka końca cienia rzuconego przez cząst
kę melona. Wszystkie leżące na parapecie kształty obcują ze sobą za po
średnictwem cieni. Ostatni w kompa nii – ogórek – rzuca aż dwa cienie: 
jeden wspiera się o ścianę, drugi spada gdzieś w prawo, w dół.
Ta seria cichych, jasnych i wysokich tonów dźwięczy miarowo na głę
bokim tle ciemnego powiet rza. To ono wypełnia większą część kadru, 
nienatarczywe, ale panujące. Jego bezimienna, milcząca obec ność na
daje niedopowiedziany sens barwnym formom. Z lewej strony, za lśnią
cymi w blasku, napiętymi sznurkami, powstała lekka zawiesina światła, 
niezdolna jednak zakłócić bezmiernego obszaru mroku.
Jest w tym obrazie harmonia umysłem uporządko wanych rzeczy, opły
nięta tajemnicą i nocą. I wyczuwal na jest wiara, że tajemnicza noc, noc 
tamtej strony okna nie przeciwstawia się harmonii rzeczy, ale z siebie 
ją właśnie wyłania.
B o d e g o n e s  – tak nazywają się w hiszpańskim malarstwie martwe 
natury przedstawiające rzeczy jadal ne: zbiory owoców, warzyw, słody
czy – są to właściwie uporządkowane spiżarnie, jak je malował nau czyciel 
Cotána, Blas de Ledesma5; ustawione na gzymsach, oświetlone kosze 
owoców na ciemnym tle, nie wiadomo skąd wyrastające kwiaty, flako

ny i ciasta. Te osobliwe i piękne wizerunki uładzonych rzeczy mówiły 
tylko o sobie samych. Tło było ciemnym tłem, przedmioty istniały same 
dla siebie, światło zaś wyjawiać miało ich świetność. Dlaczego we flo
reros i bodegones Cotána podejrzewamy istnienie czegoś więcej, dlacze
go wpatrzeni, wciągnięci w zagadkę, próżno wikłamy się w domysłach, 
pragnąc pojąć coś z mistycznego przeżycia, które, jak odgadujemy, było 
ich twórczym żywiołem?
Wszystkie znane bodegones Cotána powtarzają ten sam schemat kom
pozycyjny: niszy zamkniętej ciem nością. Naszemu obrazowi najbliższe 
są Marchwie i kard z muzeum w Granadzie, aż okrutne w swojej post
ności, z ostro lśniącą wśród czerni, łukowato zakrzywioną łodygą kar
du i stosikiem trzech marchwi, z których jedna przedłuża utworzoną 
przez kard linię hiperboli6.
Inny bodegon, z kolekcji księcia Hernani, jest zasobniejszy: i tu kompo
zycyjną klamrę obrazu tworzą kard i nieco inaczej ułożone marchwie, 
ale klamra ta, zamiast ujmować, jak to się działo w obrazie z Granady, 
samą ciemność, spina dekoracyjny układ spiżarnianych obfitości: zawie
szone na sznurkach cytryny, podobny do żyrandola zwisający sześciobok 
jabłek i dzikie ptactwo . Jeszcze bardziej dekoracyjny jest florero z wiszą
cym koszem wypełnionym kwiatami i wiśniami, z wiązkami szparagów 
na parapecie, ujęty z dwóch stron w kwietne gałęzie, z lewej strony, spo
nad róż, wykwita łodyga z kiścią kwiatów lilii, z prawej – strzeli sta ga
łązka lilii ustawiona w wazonie przypomina tę kwitnącą łodygę, z jaką 
anioł przyklękać zwykł przed Marią w malarskich scenach Zwiastowa
nia. Domysł, że Cotán z tkliwą skrupulatnością malujący te kwiaty roz
myślał o Matce Boskiej, nie musi być przez wyob raźnię poddaną dowol
nością, skoro wiemy, że jego kult dla Marii był głęboki i że wstępując do 
klasztoru, Jej właśnie ofiarował wszystkie swe kwiatowe kompozycje.
Porównując te cztery martwe natury Cotána, za czynamy wyobrażać so
bie, jak z wolna postępowało oczyszczenie jego widzącej myśli. Jak spo
za rzeczy prześwitywać jęła idea ponadporządku, ogarniająca, niby wszech
władna muzyka ze swoimi prześwitami ciszy, wszystko co stworzone.
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Marchwie i kard i Pigwa, kapusta, melon i ogórek zdają się przekazami 
iluminacji, jasnego, ekstatycznego widzenia całości. Te zwięzłe, 
zbudowa ne z architektoniczną precyzją kompozycje na pewno nie są 
oddalone duchem od kontemplacji religijnej. Ożywa w nich to samo 
wmyślenie się, które wywodzi daleko poza swój przedsionek: słowo czy 
skąpy obraz. Jest w nich jasnowidzenie harmonii ogólniejszej, przedłużo
nej w tajemnicę. Jeśli zamyśleć się nad czasem, w którym były malowane 
i nad człowiekiem, z którego religijnej wyobraźni wzięły początek, od
najduje się w pamięci akty mistycznego poznania Ignacego Loyoli, któ
rego procesy beatyfikacyjne właśnie w tych latach się wszczęły i jego 
zalecenia z Ćwiczeń duchownych:
„Rozważać, jak Bóg dniała i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach 
stworzonych na obliczu ziemi. Znaczy to, że postępuje tak, jak ktoś pra
cujący. I tak w niebiosach, w żywiołach, w roślinach, w owocach, trzo
dach itd., dając istnienie, zachowując, darząc wzrostem i czuciem”.

Święty Franciszek Francisco de Zurbarána

Płonąc w rozpamiętywaniu…
z Kwiatów świętego Franciszka

Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, śmierć cie lesną, 
której żaden człowiek żywy ujść nie może.

z Hymnu świętego Franciszka

Obrazów przedstawiających świętego Franciszka z Asyżu Francisco de 
Zurbarán namalował sporo ponad czter dzieści. Cykle wizerunków in
nych świętych są także liczne; przez sześćdziesiąt sześć lat swojego życia 
Zurbarán malował je przede wszystkim na zamówienie zakonów: mer
cedarianów bosych, kapucynów, kartuzów z Xeres, hieronimitów z Gu
adelupy, trynitariuszy. Gdyby udało się te wszystkie obrazy zgromadzić 
w jednym miejscu, powstałaby galeria oszałamiająca, niemożliwa do 
jednora zowego obejrzenia i wchłonięcia. Jednak w uporczy wości, z jaką 
święty Franciszek pojawia się w malarstwie Zurbarána, jest coś zasta
nawiająco osobistego. Wizja Świętego zaczyna nachodzić malarza w po
czątkach lat trzydziestych; rzadko uwikłana w kontekst hagiograficzny, 
ogołocona z wszelkiej narracyjności i epizodyczności, staje się czystą 
ekspresją, czymś na kształt dramatycznej apostrofy. Spostrzeżenie, że 
żarliwość tego wezwania, hołdu, czy po prostu modlitwy, wynika z po
czucia intymnego związku artysty ze swoim patronem, nasuwa się samo. 
Święty Franciszek, jak go malował Zurbarán, niewiele ma wspólnego 
z łagodnym i promiennym świętym, znanym z fresków Giotta i malarzy 
naśladujących go przez następnych ponad 200 lat – aż do czasów So
boru Trydenckiego i kontrreformacji. Zaledwie kilka razy, w Cudzie 
w Porcioncula w wersjach z Kadyksu, z Blockley1 i z Barcelony, i w czte
rech kompozycjach przedstawiających stygmatyzację, Zurbarán odmalo
wuje sceny z życia świętego. W pozostałych obrazach święty Franciszek 
zdaje się uosabiać zapamiętanie modlit wy i bolesność ekstazy.




