


Malarstwo amerykańskie 
XIX wieku Maria Poprzęcka

Ostatnie ćwierćwiecze X V III wieku przyniosło narodzi
ny nowego państwa: Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
W 1776 roku ogłoszono Deklarację Niepodległości, 
w 1789 przyjęto konstytucję wraz z nową formą rządów, 
w 1781 powstały Stany Zjednoczone. Czas ten był zara
zem epoką tworzenia się mitów, wzorców, tradycji, oby
czajów, a nawet języka, dzięki którym mieszkańcy tej 
wyzwolonej brytyjskiej kolonii zaczęli sami siebie nazy
wać Amerykanami. Artyści, jak wszyscy inni obywatele, 
uczestniczyli w krzepnięciu nowego narodu, w kształ
towaniu narodowej tożsamości. Byli świadkami i uczest
nikami doniosłych wydarzeń historycznych. Ich los 
w kraju wybijającym się na niepodległość, kraju, w któ
rym dopiero kształtowały się nie mające na ogół preceden
su na starym kontynencie instytucje życia publicznego, 
nie był łatwy. Większość wybitnych twórców tego czasu 
spędziła wiele lat swej kariery za granicą. Europejskie też 
było ich wykształcenie i źródła ich sztuki. Dwaj malarze 
amerykańskiego pochodzenia: Benjamin W est (1738— 
—1820) i John Singleton Copley, osiedli na stałe 
w Anglii, dając świadectwo, że daleka, uboga kulturalnie 
prowincja może wydać talenty równe pochodzącym ze 
starych ośrodków artystycznych. Byli oni pierwszymi 
Amerykanami, którzy nie tylko czerpali i uczyli się ze 
sztuki europejskiej, ale także wywarli na nią wpływ. 
Z drugiej strony, jeszcze za czasów kolonialnych, do 
Ameryki przybywali artyści europejscy szukający tu  no
wych możliwości, zwykle jednak nie byli to twórcy 
wysokiej miary.
W nowym społeczeństwie sztukę widziano przede wszyst
kim jako instrum ent moralnego doskonalenia, rozbudza
nia patriotycznych uczuć, utrwalania republikańskich 
cnót. Niektórzy artyści wyrażali nawet obawę, aby sztuka 
-jak w starym świecie -  nie stała się przedm iotem  zbytku, 
przywilejem wąskich elit. Przekonanie o wysokim posłan-

[Fragment obrazu Benjamina Westa Śm ierć generała W olfe 'a . West by! 
Wodzonym Amerykaninem, większość swojego życia spędził w  Angiii. 
Namalowana przez niego w  1770 roku Śm ierć generała W olfe 'a , który 
z9Mąi pod  Quebekiem w  1759 roku, to jeden z pierwszych obrazów  
ukazujących wydarzenia z historii Am eryki i  wprowadzających do 
Malarstwa mieszkańców Now ego Świata. Piótno, wymiary całości 
151 X 21 3  cm (Galeria Narodowa Kanady, O ttaw a).]

nictwie twórczości czerpali przede wszystkim z książek, 
dawnych i nowych traktatów o sztuce. Pierwsze pokolenie 
artystów amerykańskich ukształtowały pisma akademic
kich teoretyków. Od nich czerpali pouczenia o konieczno
ści udoskonalania natury poprzez studia rzeźb anty
cznych, a także arcydzieł mistrzów renesansowych i baro
kowych, takich jak Rafael, M ichał Anioł, Poussin. Tak 
więc dla młodych artystów ze Stanów Zjednoczonych, 
gdzie nie było wówczas publicznych muzeów i prywat
nych kolekcji, podróż na stary kontynent była koniecz
nością. W ostatnich dziesięcioleciach X V III wieku wszy
scy w zasadzie malarze udawali się po naukę do Anglii, 
pozostającej wszak krajem macierzystym. W osobie żyją
cego w Londynie wspomnianego już Benjamina W esta 
znajdowali hojnego opiekuna i nauczyciela, który stał się 
wychowawcą trzech pokoleń artystów amerykańskich. 
U  schyłku życia pisał do jednego z nich, Charlesa 
W illsona Peale’a: „Sztuka malarska ma moc uszlachet
niania człowieka poprzez ukazywanie potomności jego 
szlachetnych uczynków i duchowej siły, aby tym sposo
bem przekazywać bezcenne poczucie tyczące religii, m iło
ści do kraju i moralności; takie tematy warte są pędzla, 
takie winny być pokazywane jako najbardziej budujące 
dla wzrastającego pokolenia” .
Idee te szły w parze z przekonaniem właściwym Ameryce 
czasów Ojców Założycieli, iż kraj ten powinien odegrać 
w świecie specjalną rolę, a naród kierujący się w działa
niach zasadami chrześcijańskimi może zbudować nowy 
Eden, nowe, idealne społeczeństwo zdolne zmienić bieg 
dziejów świata.
Artyści amerykańscy stali jednak wobec całkowicie od
miennej sytuacji i innej publiczności. W  młodym repub
likańskim i protestanckim  kraju brakowało dworu, boga
tej arystokracji i potężnego Kościoła, które od stuleci były 
w Europie głównymi mecenasami i zleceniodawcami. 
W  zalążku znajdowało się szkolnictwo artystyczne i zbio
ry sztuki. Kształtowały się dopiero obyczaje i potrzeby 
kulturalne, nie zawsze zresztą wedle europejskich wzor
ców. Stąd też amerykańskich artystów cechowała wielka 
pomysłowość i przedsiębiorczość. Charles W illson Peale 
(1741-1827), ojciec rodziny artystycznej, którego syno
wie nosili imiona Rafael, Rubens, Rem brandt i Tycjan
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[ Portretowany przez Johna Neagle'a Pat Lyon zlecił w  1826 roku 
malarzowi, by przedstawiI go pracującego przy kowadle, chcąc 
zaprotestować przeciwko nie udowodnionym  oskarżeniom o rabunek 
banku. Z  zakasanymi rękawam i białej koszuli, osłonięty skórzanym 

kowalskim fartuchem, spod którego wystają wytworne, spięte 
klamrami pantofle, Pat Lyon świadczy swą godną postawą, iż jest 

odpowiedzialnym obywatelem, pracującym ciężko i  uczciwie na swe 
dochody, nie inaczej niż zatrudnieni przez niego robotnicy. Zdaje się 

dowodzić, że jego rosnące bogactwo nie zakłóca społecznej równości 
i  demokracji. Płótno, 2 3 2 ,5  x  170 cm (M uzeum  Sztuk Pięknych, 
B oston).]

i wszyscy zostali malarzami, jest przykładem artysty, 
a zarazem organizatora i przedsiębiorcy, usiłującego na 
różne sposoby rozbudzić zainteresowanie publiczności. 
Dzięki jego niezmożonej aktywności Filadelfia stała się 
ożywionym ośrodkiem artystycznym. W  1782 roku ot
worzył tam galerię malowanych przez siebie portretów  
głównych osobistości państwowych i dołączył do niej 
m uzeum  historii naturalnej. Później próbował pokazów 
ruchom ych obrazów, wykorzystując w tym celu rodzaj 
latarni magicznej. W reszcie w 1794 roku utworzył w F i
ladelfii Colum bianum , będące połączeniem szkoły artys
tycznej i galerii wystawowej, dając początek wielu tego

/W ie k  do jrza ły jest jednym  z czterech obrazów namalowanych 

w  latach 1840-1842 , składających się na cykl W ędrów ka życia.
W  cyklu tym Thomas Cole ukazuje duszę ludzką wędrującą przez 

krajobrazy symbolizujące cztery etapy życia ludzkiego. Rozkwiecony 

tropikalny ziemski raj znaczy jego dziecięcy, niewinny początek, 
fantasmagoryczna budowla jaw iąca się na niebie obrazuje ambicje 
i  nadzieje młodości, rwący wśród skał nurt rzeki i  burzliwe niebo 

przypominają o niebezpieczeństwie wieku dojrzałego, uspokojone 

wody, nad którym i w  świetlistej szczelinie wśród chmur oczekuje anioł 
stróż -  to obraz kresu ziemskiej wędrówki. Płótno, 134  x  20 2  cm 
(Galeria Narodowa, W aszyngton).]

typu instytucjom  artystycznym  i naukowym. Rozwijały 
się one szybko w miastach wschodniego wybrzeża, zwykle 
finansowane przez bogatych przedsiębiorców. W począt
kach X IX  wieku, gdy Boston zaczął tracić znaczenie 
pierwszego miasta amerykańskiego na rzecz dynamicznie 
rozwijającego się Nowego Jorku, tam właśnie powstała 
w 1802 roku pierwsza Akademia Sztuk Pięknych, or
ganizująca wystawy malarstwa współczesnego. Kolejne 
akademie utworzono w 1805 roku w Filadelfii, w 1807 
w Bostonie. Pomimo to „wielkie m alarstwo” obrazujące 
tematy historyczne i religijne, choć postulowane i naj
wyżej cenione, nie mogło liczyć na duże zapotrzebowanie. 
Stąd większość malarzy podejmowała się skromnych, lecz 
za to zapewniających zbyt zleceń, jakimi były portrety, 
pejzaże czy anegdotyczne sceny rodzajowe. Samuel F. B. 
M orse (1791-1872), nie mogąc osiągnąć artystycznego 
sukcesu i zaspokoić ambicji w dziedzinie malarstwa 
historycznego, porzucił je, by stać się wynalazcą tele
grafu. Rem brandt Peale rozwinął produkcję portretów 
Jerzego W aszyngtona, powtarzając dwanaście razy stu
dium wykonane z natury i robiąc siedemdziesiąt dziewięć 
replik innego wizerunku Ojca N arodu. W śród konwenc
jonalnej zwykle twórczości portretowej zdarzają się jed
nak dzieła niecodzienne, dające wyraz nowej amerykańs
kiej mentalności, jak portret Pata Lyona, namalowany 
przez Johna Neagle’a.
Szybki rozwój sztuki amerykańskiej przypadł na lata 
1820-1860, okres gwałtownej industrializacji, rozwoju 
urbanistyki i niepohamowanej ekspansji terytorialnej. 
Podstawą utrzym ania artystów pozostawały portrety, 
coraz większą popularność zyskiwało malarstwo rodzajo
we i pejzaż. W zrastała liczba patronów sztuki, łatwiej było 
osiągnąć artystyczne wykształcenie. W ielu malarzy nadal 
podejmowało podróż do Europy, nie byli już jednak 
nieśmiałymi prowincjuszami, bezkrytycznymi wobec 
dzieł i mistrzów starego świata. W  żywiołowo rozwijają
cych się miastach rozpowszechniał się obyczaj publicz
nych pokazów sztuki. U tworzone w 1832 roku nowojors
kie towarzystwo popierania sztuki: American Art Union, 
wkrótce znalazło naśladowców w innych miastach, stają
cych się ośrodkami krzewienia sztuk, a także kształ
towania nowego sty lu  życia oraz potrzeb artystycznych  

i duchowych bogacącego się sp o łeczeń stw a . Chociaż 
oblicze Ameryki zmieniało się szybko, zadania sztuki 
widziano nadal równie idealistycznie, jak w epoce Ojców 
Założycieli. W  poszukiwaniu amerykańskiej tożsam osci 

narodowej malarze pierwszej połowy X IX  wieku zwrócili
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się ku rodzim em u krajobrazowi, którego ogrom, dzikość 
i potęga nie dawały się porównać z ujarzmioną przez 
cywilizację naturą starego kontynentu. Cuda natury na 
równi z polami bitewnymi z czasów wojny o niepodleg
łość stały się tym , czym dla Europy były szacowne zabytki 
historycznej przeszłości. W  odkryciu amerykańskiego 
pejzażu odegrały rolę tak czynniki estetyczne, jak i nac
jonalistyczne i religijne. W  naturze amerykańskiej upat
rywano zarówno obrazu piękna i siły Nowego Świata, jak 
objawienia mocy Stwórcy. W idziano w niej nowy Eden, 
który boskim zrządzeniem został dany osadnikom dla 
zbudowania królestwa Bożego na ziemi. T o  poczucie 
szczególnej misji usprawiedliwiało zresztą eksterminację 
Indian i zniszczenie rdzennej kultury kontynentu. W szy
stkie te idee, uczucia i skojarzenia, jakie wzbudzały 
amerykańskie pejzaże, sprawiły, iż początkowo skromne 
podejście malarzy-topografów poczęła zastępować po
stawa bardziej osobista i emocjonalna. Jedni dążyli do 
uwznioślenia pejzażu, nasycenia go treściami religijnymi 
i historiozoficznymi, inni, idąc za gustem odbiorców, 
poświęcali się realistycznemu odzwierciedleniu widoków 
wciąż nowo odkrywanych cudów natury. 
Najwybitniejszym, choć nietypowym pejzażystą amery
kańskim pierwszej połowy X IX  stulecia był Thom as Cole

(1801-1848), uznany za twórcę tak zwanej H udson River 
School. W raz z poetami i pisarzami, jak autor Ostatniego 
Mohikanina James Fenim ore Cooper, dla których kraj
obraz amerykański także stanowił ośrodek zainteresowa
nia, stworzyli oni pierwsze w swym kraju środowisko 
artystyczne, jednoczące przedstawicieli różnych rodza
jów twórczości. W brew upodobaniom  zleceniodawców, 
poszukujących przede wszystkim pedantycznie odtwo
rzonych widoków natury, Cole dążył do wyniesienia 
malarstwa krajobrazowego do rangi malarstwa historycz
nego. Poprzez swe pejzaże o motywach czerpanych z kraj
obrazu amerykańskiego, lecz nie ograniczone do ich 
skrupulatnej rejestracji, szukając w naturze istoty zjawisk, 
a nie ich zewnętrznej szaty, chciał wyrażać głębokie idee 
religijne i polityczne. Żarliwie wierzący członek kościoła 
episkopalnego, w dzikiej naturze znajdował najstosow
niejsze miejsce do mówienia o Bogu. Podnosząc niezwyk
łość, odmienność, ogrom i różnorodność amerykańskiej 
natury, w swych kompozycjach posługiwał się jej elemen
tami dla tworzenia układów wzorowanych na obrazach 
dawnych mistrzów: Claude’a Lorraina lub -  bardziej 
dramatycznych -  Salvatora Rosy. Podróż do Europy 
obudziła w nim zainteresowanie dla cyklów jako tradycyj
nych form obrazowej opowieści, które umożliwiały nada-
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[ Obraz Fredericka Churcha C o topaxi z 1863 roku -  to panoramiczny, 
ujęty z lotu ptaka widok skąpanego w  oranżowym blasku 
zachodzącego słońca andyjskiego krajobrazu, nad którym zawisa 
ciężka chmura pyłu z wybuchającego wulkanu. Bezkresna, bezludna 
skalna pustynia, wstrząsana wulkaniczną erupcją, to niem al wizja 
pierwszych dni stworzenia, odległych geologicznych epok. Ziem i we 
władaniu pierwotnych sil natury. Płótno, 1 2 2 x 2 1 6  cm (Instytut 
Sztuki, D etro it).]

[W  obrazie Handlarze fu te r sp ływ a jący M issouri z 1845 roku George 

Caleb Bingham oddał urzekającą atmosferę ogromnej, zasnutej 
oparami rzeki, niosącej malowniczą łódź traperów. W jego dziełach 
odnajdujemy świat znany z powieści Marka Twaina, świat przygód 

Tomka Sawyera i  Huckleberry Finna. Płótno (M uzeum  Metropolitan 
N o w y Jo rk ).]

wanie krajobrazom dydaktycznych i religijnych treści 
(.Dzieje cesarstwa, 1833-1836, Wędrówka życia , 1840). 
Śmierć przerwała m u pracę nad cyklem Pilgrim’s Progress 
według książki Johna Bunyana, jednej z najpoczytniej
szych w dziewiętnastowiecznej Ameryce. W  swych obra
zach i esejach o sztuce Cole wyrażał typowe dla myśli 
amerykańskiej tamtego czasu poczucie wdzięczności za 
dobrodziejstwa i obfitość dóbr ofiarowanych przez bez
kresne przestrzenie kontynentu, ale także obawy przed 
zaprzepaszczeniem owych dóbr przez niepohamowaną 
eksploatację i zachłanność, w których zatraca się sens 
przeznaczenia i narodowej odpowiedzialności. 
Najsłynniejszym uczniem i kontynuatorem  Cole’a był 
Frederick E. Church (1826-1900). Poszukując widoków 
niezwykłych i wzniosłych podróżował do Ameryki Połu
dniowej, na daleką amerykańską północ, do Europy i na 
Bliski W schód, do M eksyku, w którym  był parokrotnie. 
W swych obrazach ukazywał naturę w całej jej nieujarz- 
mionej potędze, malując wodospad Niagara (1857), góry 
lodowe u wybrzeży Labradoru (1861), dymiący wulkan 
Cotopaxi w Ekwadorze (1863).
Niezwykłość krajobrazów malowanych przez Churcha 
polega nie tylko na wyborze egzotycznych motywów, lecz 
także na połączeniu precyzji w oddaniu szczegółów (mala
rze jego pokolenia wspomagali się już fotografią) z efek
tami świetlnymi, nadającymi obrazom charakter idealis
tycznej wizji, pełnej patosu i uduchowienia. Podobnymi 
luministycznymi efektami posługiwał się wzięty malarz 
A lbert Bierstadt (1830-1900), który, odkrywając dla 
malarstwa amerykańskiego daleki Zachód, ukazał oczom 
zachwyconych nowojorczyków cuda G ór Skalistych, Yo

semite Valley, Kalifornii. Obok pejzażystów-idealistów 
i wizjonerów czynna była, oczywiście, rzesza malarzy 
ukazujących naturę malowniczą, lecz oswojoną i bliską, 
z którą ludzie harm onijnie współżyją na swych farmach 
i plantacjach.
Gatunkiem , który zyskał szczególną popularność w sztuce 
amerykańskiej, było malarstwo rodzajowe. Ono cieszyło 
się największym uznaniem ze strony odgrywających istot
ną rolą mecenasowską towarzystw popierania sztuk pięk
nych, było chętnie kupowane, wystawiane, powielane 
wciąż nowymi i doskonalszymi technikami reprodukcyj
nymi. Typow e, anegdotyczne obrazki z życia codzien
nego zwykłych ludzi z różnych stron kraju były sztuką 
prawdziwie demokratyczną, zdolną zainteresować każdą 
publiczność, znajdującą w niej odbicie własnej egzysten
cji. Scenki te cechuje zwykle pogoda, prostoduszność, 
hum or. Brak w nich politycznych czy społecznych treści, 
właściwych realistycznemu malarstwu europejskiemu 
tamtego czasu. Ukazują życie spokojne i proste, bez śladu 
konfliktów społecznych czy rasowych. W ielu artystów 
szczególnie pociągał daleki Zachód, obrastająca w legen
dy ziemia pionierów, traperów, myśliwych i osadników. 
George Caleb Bingham (1811-1879) zyskał powodzenie 
głównie dzięki obrazom ukazującym życie toczące się na 
rzece M issisipi, największym wodnym szlaku komunika
cyjnym ogromnego kraju. Obrazy Binghama, na których 
przez lekko zamglone, szeroko rozlane wody Old Man
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[P o  po low an iu , obraz nam alowany przez Williama Harnetta 
(1 8 4 8 -1 8 9 2 )  w  1884 roku. W  ostatnich dekadach stulecia 
specjalnością malarstwa amerykańskiego stało się tak zwane  trom pe 

l'oe il -  iluzyjne, łudzące wzrok ukazywanie przedmiotów. Malarze 
wyspecjalizowani w  tym rodzaju sztuki, jak  William Harnett czy John  
Peto, podjęli tu tradycję malarstwa siedemnastowiecznego, lecz 
zdołali poprzez dobór obrazowanych przedm iotów nadać je j 
specyficznie amerykańskie piętno. Płótno, 1 4 0 x  101,5 cm (Instytut 
Sztuki Amerykańskiej im. Butlera, Youngstown, O h io ).]

River suną flisackie tratwy i traperskie canoes, nostalgicz
nie przywołują m it amerykańskiego Zachodu, najtrwal
szy, jaki stworzył ten naród.
Rdzenni mieszkańcy ziemi amerykańskiej byli przed
stawiani przez malarzy i rysowników, niemal odkąd 
zaczęła się eksploracja Nowego Świata przez białych. 
Stosunek do Indian długo określały dwie postawy: wi
dziano ich bądź jako szlachetnych dzikusów, żyjących 
zgodnie z naturą, bądź -  częściej -  jako szkodliwe insekty, 
które należy wyplenić czyniąc miejsce dla nowej, wyższej 
cywilizacji niesionej przez białych osadników. Od począt
ku X IX  wieku artyści penetrowali kontynent jako człon
kowie wypraw różnego typu. Ich prace miały najczęściej 
charakter dokumentacyjny, były zapisem wyglądu In 
dian, ich strojów i obyczajów. „W esternow y” temat walki 
Indian z białymi pojawił się dopiero około połowy 
stulecia.
Właściwe publiczności amerykańskiej upodobanie do 
odnajdowania w malarstwie wiernego obrazu najbliższej 
rzeczywistości zrodziło zapotrzebowanie na jeszcze jeden 
gatunek malarski -  m artwą naturę. M a ona bardzo 
różnorodny charakter, czasem wysoce oryginalny i od
biegający od europejskich wzorów, tak ze względu na 
dobór obrazowanych przedm iotów, jak z racji formy, 
zwykle łudząco prawdziwej, ukazującej rzeczy „jak ży
we” . Owo dążenie do iluzji zrodziło już u schyłku X IX  
wieku artystyczną modę na martwe natury wzorowane na 
siedemnastowiecznych tak zwanych trompe l’oeil -  złu
dzenie oka, którem u wszakże malarze potrafili nadać 
specyficzne, amerykańskie piętno.
Po wojnie secesyjnej, toczonej w latach 1861-1865 mię
dzy jankeską Północą a Południem  konfederatów, wojnie 
będącej bardzo wyraźną cezurą w historii, mentalności 
i kulturze Stanów Zjednoczonych, nastąpiły dziesięcio
lecia bardzo dynamicznego rozwoju sztuki. Przeplatają 
się w niej wówczas różnorodne prądy artystyczne, m ani
festują rozmaite, coraz częściej zmieniające się postawy. 
Reprezentują je zarówno artyści tworzący w Ameryce, jak 
i twórcy pochodzenia amerykańskiego, lecz o między
narodowej formacji i sławie, robiący kariery w Londynie 
lub Paryżu. Ci ostatni, jak James A bbott M cNeill W hist
ler związany głównie z londyńskim środowiskiem artys
tycznym, którego twórczość została omówiona w roz
dziale traktującym o malarstwie angielskim, błyskotliwy 
1 elegancki portrecista paryskiego wielkiego świata John 
Singer Sargent (1856-1925) czy zaprzyjaźniona z grupą 
Paryskich impresjonistów M ary Cassat -  to najbardziej

znane nazwiska tamtego czasu. Nie znaczy to jednak, iż 
ówczesny obraz sztuki amerykańskiej jest dwoisty, okreś
lony z jednej strony przez amerykański izolacjonizm 
i konserwatyzm, z drugiej przez artystyczny kosmo
polityzm, chłonący europejskie style i mody. Jak różno
rodne były w owej epoce tendencje i idee artystyczne, 
może świadczyć fakt, iż w latach osiemdziesiątych X IX  
stulecia wpływy francuskiego impresjonizmu były rów
nie żywotne, jak stylu określanego mianem amerykańs
kiego renesansu, tworzonego w przekonaniu, że Ameryka
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[Repertuar tematyczny malarstwa Winslowa Homera byt bardzo 

rozległy -  od  reporterskich ujęć z wojny secesyjnej po sceny 
z eleganckich amerykańskich kurortów. Dopiero w  początkach lat 
osiemdziesiątych malarz osiadlszy na odludziu, na wybrzeżu stanu 
Maine, ograniczyI swe zainteresowania i  odda! się ukazywaniu pejzaży 
morskich i  ludzi morza w  zmaganiu z żywiołem  lub w  zagrożeniu jego  

siłami, jak  M urzyn na łodzi otoczonej przez rekiny w  obrazie Prąd 
z za toki z 1899 roku. Fragment. Płótno, wymiary całości 7 7,5 x /2 5  cm 
(M uzeum  M etropolitan, N o w y J o rk ).]

[Um iejętności portrecisty Thomas Eakins objaw ił w  obrazie 
K linika Grossa z 7875 roku. Sławny chirurg przedstawiony został 
podczas chirurgicznego pokazu dla studentów. Malarz stworzy/  tu 
nowoczesną wersję słynnego obrazu Rembrandta Lekcja anatom ii 

doktora  Tulpa. Górne światło pada na stół operacyjny i  pracujących 
przy nim asystentów, ostro wydobywając z mrocznego t!a amfiteatru 
twarz wykładowcy. Atmosferę nerwowego napięcia potęguje kontrast 
między skupieniem i siłą bijącą z postaci doktora Grossa a histeryczną 
reakcją zakrywającej twarz kobiety. Ten heroiczny w  swej wymowie 

wizerunek chirurga m iał być wyrazem hołdu dla nowych bohaterów  
życia współczesnego: lekarzy, uczonych, wynalazców. Płótno,
2 4 3  x 799 cm (Jefferson M edical College, F iladelfia).]

ne przeżycia i myśli wypierała sztukę wyrastającą z po
czucia narodowego czy obywatelskiego obowiązku. Coraz 
częściej artyści czuli się zwolnieni z patriotycznych ges
tów, społecznych zobowiązań, urzędowych zależności, 
wierni jedynie nakazom sztuki i swego artystycznego 
powołania.
Bujny rozwój życia artystycznego był możliwy dzięki 
wspaniałemu rozwojowi instytucjonalnego zaplecza sztu
ki. Był to czas powstawania największych muzeów amery
kańskich (M uzeum M etropolitan w Nowym Jorku, 
1870), licznych szkół artystycznych, stowarzyszeń twór
czych, wielkich prywatnych kolekcji tworzonych przez 
finansowych i przemysłowych potentatów, następnie 
udostępnianych publiczności. I chociaż większość ar
tystów nadal udawała się do Europy dla dopełnienia 
artystycznej edukacji w akademiach Diisseldorfu, M ona
chium czy w prywatnych atelier paryskich mistrzów, było

dzięki swej potędze stanie się nowym Rzymem, imperium  
decydującym o dziejach i obliczu świata. Przede wszyst
kim jednak zasadniczo poczęło się zmieniać wówczas 
pojmowanie funkcji i zadań sztuki. Dom inujące w pierw
szej połowie stulecia dążenie do nadania malarstwu specy
ficznie amerykańskiego charakteru przez przedstawienie 
narodowej historii, pejzażu i obyczaju ustępowało chęci 
włączenia się w nowoczesne prądy płynące głównie z ów
czesnej stolicy artystycznego świata -  Paryża. T o  sprawi
ło, że tak istotne dla poprzednich pokoleń artystów 
patriotyczne, religijne i moralne powinności sztuki za
rzucano na rzecz celów ściśle artystycznych. Sztuka 
subiektywna, wyrażająca osobowość artysty, jego prywat-
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[„Am erykanin urodzony we Włoszech, wykształcony we Francji, 
z wyglądu przypominający Niemca, z wym owy Anglika, a malujący jak  

Hiszpan" -  to John Singer Sargent, jeden z najbardziej wziętych 
portrecistów epoki. Zręcznie łącząc w pływ y dawnych mistrzów  
z modnym i prądami artystycznymi, był niezrównany jako autor 
wizerunków szykownych kobiet i  urodziwych dzieci -  jak  w  obrazie 
O dpoczynek z 1890 roku. Płótno, 112  x  152 cm (Galeria Narodowa, 

W aszyngton).]

to raczej wynikiem niesłabnącej atrakcyjności i prestiżu 
sztuki europejskiej niż brakiem możliwości i perspektyw 

w kraju.
Oprócz czynnego głównie w Anglii W histlera najbar
dziej interesującymi malarzami amerykańskimi tego cza
su byli W inslow Hom er (1836-1910) i Thom as Eakins 
(1844-1916). Obaj zdołali przekształcić tak tradycyjne 
gatunki malarskie jak pejzaż, portret i malarstwo rodzajo
we w bardzo osobiste środki artystycznej wypowiedzi. 
Homer rozpoczął karierę jako ilustrator dostarczający 
nowojorskim czasopismom reportaży z wojny secesyjnej, 
która też była tematem jego wczesnych obrazów (Jeńcy 
frontowi, 1866). Podobnie jak dla większości amerykańs
kich artystów tematyka wojenna była dla Hom era jedynie 
epizodem. Powodzenie u  publiczności zdobył plenerowy
mi obrazami, przedstawiającymi wakacyjne rozrywki 
i przyjemności. Tak jak współcześni malarze francuscy, 
Homer inspirował się drzeworytem japońskim i koncent
rował na analizie naturalnego światła jako głównego 
czynnika kształtującego formę i barwę w obrazie. N igdy 
jednak gra światła i koloru nie stała się dlań, jak dla 
impresjonistów, samoistnym przedm iotem  twórczości. 
W latach siedemdziesiątych porzucił zresztą jasny, słone
czny koloryt i beztroską tematykę, łączącą go z impres
jonistami. Jak wielu współczesnych m u artystów uciekł 
od wielkomiejskiej cywilizacji, aby osiąść w odosobnieniu 
na skalistym, północnym wybrzeżu Atlantyku. Głównym 
tematem jego malarstwa stał się człowiek lub zwierzę 
w konfrontacji z elementarnymi siłami natury: wodą, 
ziemią, wiatrem. W  tych posępnych obrazach jest wy
czuwalny związek z ówczesną myślą filozoficzną i przyro
dniczą, określającą nowy stosunek do natury, która nie 
jest już źródłem religijnej inspiracji, lecz nieubłaganą 
i obcą siłą, będącą nieustannym  zagrożeniem i wyzwa
niem dla ludzkiej egzystencji. Głęboko pesymistyczną 
wymowę dzieł Hom era współtworzy jego indywidualny 
styl malarski, poważny i prosty, o mocno kształtowanych 
formach i głuchym, stłumionym kolorycie.

Thom as Eakins, wykształcony w pracowniach słynnych 
francuskich akademików, całe życie pozostawał związany 
z Filadelfią. Poświęcił się przede wszystkim malarstwu 
portretow em u, lecz nie w celach zarobkowych, jak rzesze 
tuzinkowych artystów. Jego portrety, głównie rodziny 
i przyjaciół, należą do najbardziej wnikliwych i poruszają
cych, jakie powstały w sztuce amerykańskiej.
T en  rodzaj sztuki portretowej nie mógł liczyć na szeroką 
popularność. Niezwykle wziętym amerykańskim port
recistą tego czasu, czynnym głównie w Europie, był John 
Singer Sargent. O ile Eakins był wyrazicielem dekadenc
kiego „końca wieku” , o tyle Sargent pozostawił obraz 
eleganckiej belle époque -  pięknej epoki przed I wojną 
światową. Potrafił stopić w swej sztuce malarską w ir
tuozerię dawnych mistrzów: Halsa i Velâzqueza z im pres
jonistyczną brawurą pędzla i kolorystycznymi harm onia
mi swego przyjaciela W histlera. Jego portrety, niezwykle 
efektowne, szykowne i światowe, lecz płytkie w wyrazie 
i zręcznie pochlebione, przyniosły m u międzynarodową 
sławę i finansowy sukces.


