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Sił żywotnych, odpowiedzialnych za rozwój sztuki portretowej, nie 
należy szukać wyłącznie w artyście; trzeba mieć i to na uwadze, że 
pomiędzy portrecistą a portretowaną osobą dochodzi do intymnego, 
obustronnego pobudzenia, dzięki któremu, w każdej epoce wysokiej 
kultury smaku, powstaje sfera wzajemnie się pobudzających i hamu-
jących relacji. Zleceniodawca może bowiem, zależnie od tego, czy 
życzy sobie dostosować swój wygląd zewnętrzny do panującej, nada-
jącej ton konwencji, czy też – przeciwnie – uzna, że godne uwiecznie-
nia jest to, co szczególne w jego osobowości, przyczynić się do okreś-
lenia kierunku – na to, co typowe, albo też na to, co indywidualne – 
jaki obierze sztuka portretowa. 
Jednym z fundamentalnych rysów kultury wczesnego odrodzenia flo-
renckiego było to, że dzieła sztuki zawdzięczały swoje powstanie ist-
niejącemu w tej społeczności, opartemu na wzajemnym zrozumieniu 
współdziałaniu zleceniodawców i artystów. W niejakiej mierze od sa-
mego początku trzeba je postrzegać jako świadectwa porozumienia 
powstałego pomiędzy zamawiającym a realizującym zlecenie wyko-
nawcą. Toteż nie ma nic bardziej naturalnego i oczywistego od pod-
jęcia próby precyzyjnego unaocznienia wyżej postawionego pytania 
o „relację pomiędzy portrecistą a portretowaną osobą”, opierając się 
na wybranych przykładach z dziejów sztuki florenckiej; zamierzamy 
bowiem, przyglądając się poszczególnym działaniom podjętym w rze-
czywistym życiu przez wybijające się postacie historyczne, uchwycić 
powszechnie ważne zasady, ucieleśnione w ich myśleniu i sposobach 
postępowania. Rzecz jasna, łatwiej zaplanować oraz poważyć się na 
tego rodzaju przedsięwzięcie, niż je przeprowadzić; historia sztuki 
mianowicie, by dokonać porównawczego oglądu relacji pomiędzy zle-
ceniodawcą z realizującym zlecenie artystą, ma do dyspozycji jedynie 
końcowy rezultat procesu twórczego, jakim jest samo dzieło. Tylko 
w rzadkich wypadkach do świata zewnętrznego przenika coś z łączą-
cej zamawiającego i artystę emocjonalnej współzależności czy wzajem-
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nego zrozumienia poglądów, niedająca się zdefiniować, zadziwiająca 
praw dziwość przypada zaś w udziale artystycznemu wytworowi ni-
czym dar niemożliwej do przewidzenia, szczęśliwej chwili, wymykając 
się z tejże przyczyny jednostkowej i historycznej świadomości. Już 
choćby dlatego należy podjąć próbę, skoro tak trudno o wypowie-
dzi naocznych świadków, udowodnienia, niejako za pomocą poszlak, 
współ udziału publiczności w dokonaniach artystycznych.
Florencja, miejsce narodzin nowoczesnej, świadomej własnej pozycji 
kultury miejsko-kupieckiej, nie tylko przechowała dla nas, w wyjąt-
kowej liczbie, odznaczające się uderzającą żywotnością wyobrażenia 
ludzi, którzy już dawno odeszli; w setkach przeczytanych i w tysią-
cach nieprzeczytanych źródeł archiwalnych wciąż brzmią głosy zmar-
łych. Historyczny pietyzm jest w stanie przywrócić tym niesłyszalnym 
głosom na nowo ich ton i barwę, jeśli tylko nie cofnie się przed tru-
dem odtworzenia naturalnej wspólnoty słowa i obrazu. Florencja od-
powie na wszystkie pytania z dziedziny historii kultury, trzeba tylko 
wciąż pytać na nowo i w stawianiu owych pytań ograniczyć się do 
określonego obszaru. W ten sposób na postawione wyżej ogólne py-
tanie dotyczące oddziaływania otoczenia na artystę, uzyskamy kon-
kretną odpowiedź, porównując dwa freski. Jeden z nich, wzorowany 
na fresku chronologicznie wcześniejszym, faktycznie wyobraża ten 
sam temat, lecz odróżnia się, ukazując rzucające się od razu w oczy 
portretowe przedstawienia osób, których wygląd zdradza, że musiały 
należeć do całkowicie odrębnego kręgu. Jeżeli zatem skierujemy całą 
naszą uwagę, wzmocnioną wszelkimi pomocniczymi środkami ba-
dań literackich i archiwalnych, na fresk Domenica Ghirlandaia w kap-
licy kościoła Santa Trinita we Florencji, całe ówczesne tło stanie nam 
przed oczyma w swoim indywidualnym i osobowym kształcie jako 
siła współtworząca. 
Miłośnikowi sztuki, poszukującemu w niej najzwyczajniej przyjem-
ności, który taki zasadniczo umysłowy wysiłek porównywania ocenia 
jako zamiar przeprowadzony za pomocą nieodpowiednich narzędzi, 
wolno wszak lekturę niniejszego studium przynajmniej powetować 
sobie rozkoszowaniem się wprost występującymi przy tej okazji arcy-
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