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Rzymskie lata Giovanniego Battisty Gisleniego

N NIDVLO MEO MORIAR (umrę w moim gniazdku) głosi - za biblijną księgą Hioba w wer- 
sji Wulgaty (XXIX, 18) - jeden z emblematów (il. 2) zdobiących znane epitafium włosko-polskie- 
go architekta, inscenizatora i muzyka Giovanniego Battisty Gisleniego (1600-1672) w kościele 
S. Maria del Popolo w Rzymie (il. 8). Icon tego emblematu przedstawia gąsienicę jedwabnika wy- 
chylającą się z oprzędu (kokonu) umiejscowionego na rosochatej, odłamanej i suchej gałęzi. Jest
to aluzja do nadziei artysty (o którym inskrypcja umieszczona powyżej informuje, iż był „raczej
obywatelem świata niż podróżnikiem”), że burzliwego żywota dokona w miejscu urodzenia i we
własnym domu.

Rzymianin z pochodzenia, choć wywodzący się z rodzi- 
ny przypuszczalnie o korzeniach lombardzkich, otrzymał 
Gisleni w swym rodzinnym mieście niezwykle wszechstronne 
wykształcenie. Jego biograf, Lione Pascoli, pisze na podstawie 
osobistych relacji artysty, że obok nauk humanistycznych nie 
bez powodzenia pobierał on lekcje geometrii i matematyki, 
architektury, malarstwa i rzeźby, a także muzyki i śpiewu1.
Nie znamy jednak szczegółów dotyczących tych studiów ani 
nazwisk nauczycieli2. Zapewne, m.in. w związku z kryzysem 
ekonomicznym lat dwudziestych, nie mając odpowiedniej 
pracy w stolicy św. Piotra, Gisleni został zmuszony do szukania 
szczęścia gdzie indziej. Z relacji Pascolego wiemy, że wędrując 
przez ośrodki północnej Italii i kraje Rzeszy Niemieckiej, 
zwolennik tzw. hiszpańskiej orientacji na terenie Wiecznego 
Miasta, znalazł się najpierw w cesarskim Wiedniu, a stamtąd, 
ok. 1629 r. dotarł do Polski, gdzie został gościnnie przyjęty 
na dworze Zygmunta III. Działalność artystyczna Gisleniego 
w naszym kraju, trwająca z przerwami do 1666 r., jest od lat 
przedmiotem szczegółowych studiów, chociaż całokształt jego 
twórczości w Polsce czeka jeszcze na pełne, monograficzne 
opracowanie3. Tutaj ograniczę się jedynie do informacji, jakie 
udało się zebrać na temat pobytów Gisleniego w rodzinnym 
mieście, zarówno tych krótkotrwałych, jak też z ostatniego 
okresu życia artysty.

Pierwszą wzmiankę o ponownym pobycie Gisleniego 
w Itałii zawiera własnoręczna notatka artysty, sporządzona 
po śmierci Władysława IV (tj. po 20 maja 1648), wyliczająca 
zaległe mu należności od zmarłego monarchy4. Dowiadujemy 
się z niej, że w czerwcu 1643 r. Gisleni powrócił z Włoch, gdzie

1.
F. Voet, portret G. B. Gisleniego 
z jego nagrobka. Fot. autor
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2.

Emblemat z nagrobka 
C. B. Gisleniego. Fot. autor

działał w charakterze agenta artystycznego polskiego króla, przywożąc ze sobą grupę muzyków 
zgodzonych do pracy w Kapeli Królewskiej. Jak długo przebywał na Półwyspie Apenińskim 
i w jakich miastach, nie wiadomo.

Kolejna informacja mówi o planowanym wyjeździe Gisleniego do Rzymu w związku z uroczy- 
stościami Roku Świętego 1650. Jest to list króla Jana Kazimierza do kardynała Virginia Orsiniego 
(protektora Polski w latach 1647-1676), datowany 20 sierpnia 1650 r., polecający nadworne- 
go muzyka i architekta jako pielgrzyma z naszego kraju5. Ponieważ dokument ten zachował się 
w zbiorach odbiorcy, należałoby sądzić, że podróż artysty doszła do skutku. Przeczą temu jednak 
rachunki dworu królewskiego, wystawione na wypłaty dla Gisleniego jako czynnego trębacza 
Królewskiej Kapeli, dokonywane bez przerwy od 1 stycznia 1650 r. do 31 grudnia 1651 r.6. 
Fakt ten stawia pod znakiem zapytania m.in. domniemany udział artysty w sprowadzeniu do 
Polski rzeźbiarza Giovanniego Francesca Rossiego7, który prawdopodobnie przybył z jakimś in-

nym polskim pielgrzymem, np. sekretarzem królewskim Lodovico 
Fantonim, przebywającym we Włoszech od wczesnej jesieni 1650 r. 
do maja 1651 r.s.

Do powrotu na dłuższy czas do ojczyzny zmusił Gisleniego 
dopiero najazd szwedzki. Warszawę opuścił artysta zapewne wraz 
z dworem królewskim, w sierpniu 1655 r. Dalszej trasy jego 
podróży nie znamy. W Rzymie nie było go jeszcze wczesną wiosną 
roku następnego, kiedy to 26 marca 1656 r., pod nieobecność 
kandydata, członkowie Akademii św. Łukasza wybrali Gisleniego 
do swego grona9. Po raz pierwszy spotykamy nowego akademika 
na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 1657 r.10. Odtąd do maja 
1664 r., mniej więcej regularnie, bierze on udział w pracach tego 
stowarzyszenia rzymskich malarzy, rzeźbiarzy i architektów.

I tak, mimo nieobecności na posiedzeniu w dniu 16 września 
1657 r., został wyznaczony, wraz z malarzem Gregoriem Pretim 
(del Prete, zm. 1672), do zbierania pieniędzy na organizację 
uroczystości ku czci patrona Akademii św. Łukasza11. Na 
posiedzeniu w dniu 4 listopada Gisleni był znowu nieobecny, lecz 
widzimy go na kolejnym zebraniu 25 tegoż miesiąca12. Absentował 
się na obu posiedzeniach styczniowych w 1658 r. i pojawił dopiero 
17 lutego, kiedy to podczas obrad pod przewodnictwem nowego 
Prencipe, malarza Raffaella Vanniego (1587-1673), został wybrany 

censore, obok medaliera Gaspara Moroniego (zm. 1669)16. Ponownie spotykamy go na zebraniach 
akademików 10 marca i 25 kwietnia14. W lipcu (21) był nieobecny, ale w połowie sierpnia (16) 
uczestniczył w obradach, by z kolei znowu nie stawić się we wrześniu (13) i w październiku 
(21)15. Na tym ostatnim posiedzeniu została mu, mimo nieobecności, powierzona funkcja 
uporządkowania działki położonej na tyłach kościoła S. Luca i przeznaczonej do wynajęcia16.

Jak podaje Mario Bevilacqua (na podstawie zapisów w księgach parafii S. Lorenzo in Lucina), 
Gisleni od roku 1659 mieszkał wraz z żoną Marią De Sanctis, którą pojął pewnie jako wdowę, 
oraz pasierbem, chyba jej synem Giovannim Bonaventurą, przy Via della Croce, w pobliżu Piazza 
di Spagna (il. 3)17. Tam też, być może dopiero z czasem, zbudował własny dom (obecnie pod 
numerem 6, il. 4). Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż najbliższe okolice od początku 
XVII w. zamieszkiwali liczni uczeni i artyści, zwłaszcza cudzoziemcy. Wystarczy wspomnieć, że 
przy Via della Croce od 1612 r. dom wynajmował polihistor Cassiano Dal Pozzo, przy pobliskich 
Via Paulina i Via del Babuino mieszkali w różnych okresach: Diego Velazquez, Nicolas Poussin, 
Claude Lorrain i Jean Lemaire, na Via Frattina - Simon Vouet, u stóp schodów do kościoła 
S. Trinita - Giovanni Paolo Schor, a przy Via della Mercede - sam Gianlorenzo Bernini18.

Zajęcia związane z nową siedzibą stały się zapewne powodem absencji Gisleniego na kolejnych 
posiedzeniach Akademii, 11 maja i 3 sierpnia 1659 r., mimo że na tym ostatnim odbywały się 
ważne wybory na stanowisko rektora1'. O pięć miejsc ubiegało się dziesięciu kandydatów, obok 
Gisleniego m.in. tak wybitni i młodsi artyści, jak rzeźbiarze: Cosimo Fancelli (1620-1688), Ercole
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Ferrata (1610-1686) i Domenico Guidi (1625-1701), oraz 
malarze: Lazzaro Baldi (ok. 1624-1703), Fabrizio Chiari 
(ok. 1615-1695), Guglielmo Cortese (wk Guillaume 
Courtois, 1628-1679) i Ciro Ferri (1634-1689). Nic więc 
dziwnego, że wiekowy architekt przepadł w głosowaniu 
a voci secretf0. Uczestniczył natomiast w kolejnych sesjach 
tego roku (21 września i 30 listopada), a także jako censor 
w drugiej sesji roku następnego (20 stycznia 1660)21.

Congregazione secreta z 10 sierpnia 1660 r. nałożyła 
na Gisleniego oraz na słynnego malarza i architekta 
Pietra Berrettiniego da Cortonę (1596-1669) obowiązek 
rozważenia obniżki czynszu rocznego (canone), który 
powinien płacić niejaki Paolo Morello użytkujący teren 
w pobliżu kościoła S. Luca, na którym m.in. stał jego 
rozebrany dom22. Był też Gisleni obecny na kolejnych 
posiedzeniach: 19 września i 27 grudnia 1660 r.23.

Równocześnie nie tracił kontaktu z Polską, skoro 
przebywający w Warszawie architekt i scenograf Augustyn 
Locci st. uznał za stosowne powołać się na niego w swym 
testamencie spisanym 21 października 1660 r.24.

W latach następnych, 1661 i 1662, aktywność 
Gisleniego w Akademii św. Łukasza nie malała. Brał udział 
w posiedzeniu 9 stycznia 1661 r., gdy na nowego Prencipe 
wybrano jego dawnego kolegę na urzędzie cenzora, medaliera 
Gaspara Moroniego, a także — 6 marca i 9 września25.
W roku następnym, 1662, mamy poświadczoną obecność 
Gisleniego 20 i 27 sierpnia26. Z kolei na sesji wyborczej w dniu 17 września 1662 r. został, wraz 
z malarzem i rytownikiem Giovannim Battistą Gałestruzzim (1615/18 - po 1669), wybrany 
na opiekuna chorych kolegów (oisitatore d'infermi)v. Nieobecny na posiedzeniu 24 września, 
zjawił się 8 października, kiedy to zebrani podjęłi uchwałę o uczczeniu święta swego patrona 
nabożeństwem Quarantore, rodzajem uroczystości dewocyjnej, której oprawa plastyczna stała się 
później przedmiotem zainteresowania Gisleniego28. Na tym kończą się informacje o znanej nam 
działalności artysty w Akademii. Był nieobecny na posiedzeniach do wiosny 1664 r., gdy po raz 
ostatni uczestniczył w sesji (18 maja) pod przewodnictwem ówczesnego Prencipe, malarza Carla 
Maratty (1625-1713)29.

Wszystko zdaje się wskazywać, że latem 1664 r. Gisleni powrócił na dwór warszawski. Czas 
był po temu sprzyjający. Po pokoju oliwskim i zwycięstwach nad Moskalami — jak pisze Pascoli 
— Jan Kazimierz: „rivolse unitamente con Giambadsta (...) il pensiero (...) ad introdurre anche nel 
regno quell’arti che nascono dalla quiete, ed an la pace per madre” (wspólnie z Giovannim Battistą 
postanowił wprowadzać w królestwie także sztuki, które rodzą się z uciszenia i których matką jest 
pokój)30. Skądinąd wiadomo, że już od zimy 1662 r. wystawiano na dworze królewskim utwory 
teatralne, a np. karnawał w 1664 r. urozmaicały komedie i balety31.

Zamieszki wewnętrzne, wywołane rokoszem Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, skłoniły 
Gisleniego ponownie, w 1666 r., do podjęcia zamiaru wyjazdu z Polski. Aby zapewnić sobie bez- 
pieczną podróż przez zrewoltowany kraj, postarał się, by świadectwo dobrej służby wydane przez 
króla było równocześnie salvus conductus - zawierało żądanie opieki i pomocy ze strony urzędów 
cywilnych oraz władz wojskowych. Dokument ten, podpisany przez Jana Kazimierza w Warszawie 
8 czerwca, został przez artystę - pewnie w drodze z wojskiem królewskim — oblatowany w grodzie 
w Łęczycy 7 lipca 1666 r.32.

Do wyjazdu jednak nie doszło. Dopiero śmierć królowej Ludwiki Marii (10 maja 1667) 
zadecydowała o ostatecznym pożegnaniu się Gisleniego z przybraną ojczyzną. O jego planowanej 
podróży dowiadujemy się pośrednio z listu kardynała Orsiniego (z 9 lipca 1667), który wysuwa 
propozycję, aby dokumenty dotyczące nominacji papieskiej na arcybiskupstwo gnieźnieńskie

3.
G. B. Nolli.fragment planu Rzymu 
z 1748 r. z zaznaczeniem 
(białą kropką) usytuowania domu 
Gisleniego. Fot. autor
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4.
Dom Gisleniego przy Via della 
Croce 6 w Rzymie. Stan obecny. 
Fot. autor

zostały przekazane przez Gisleniego3*. Podjęcie decyzji powrotu do Włoch sugestywnie opisuje 
Pascoli: „vedendosi anche avanzato in eta risolve (...) di ritirarsi cogli efFetti guadagnati in patria, 
e d’ivi vivere pensando all’anima finche a Iddio fosse piaciuto” (widząc się posuniętym w latach, 
postanowił (...) z zarobionym dorobkiem schronić się w ojczyźnie i tam żyć, myśląc o duszy, 
aby podobała się Bogu (tłum. aut.); donosi też, że w drodze powrotnej zatrzymał się nasz artysta na 
kilka miesięcy w Lombardii, a potem przez Loreto, gdzie złożył cenne wota, podążył do Rzymu34.

W rodzinnym mieście - relacjonuje dalej Pascoli — został Gisleni życzliwie przyjęty przez 
żyjących jeszcze przyjaciół, którzy wprowadzili go do specjalnie przygotowanego mieszkania3 ’. Był 
to - odnowiony prawdopodobnie z tej okazji - wspomniany własny dom artysty przy Via della 
Croce, na terenie parafii S. Lorenzo in Lucina (il. 4). Dom ten, dzisiaj znacznie przebudowany, 
jest w swej pierwotnej postaci znany z pomiarów zachowanych wśród mediolańskich rysunków 
Gisleniego (il. 5-6)36.

Pokazują one, że była to kamieniczka pokryta dachówką, trójkondygnacjowa, podpiwniczona, 
z trzyosiową fasadą od ulicy, podzieloną horyzontalnie prostymi opaskami, stanowiącymi podstawę 
okien ujętych w uszakowate obramienia. Oś środkową fasady wyznaczała arkada rustykowanego 
portalu na parterze oraz balkon na kroksztynach na piętrze i powyżej — zapewne rzeźbiony 
- ośmioboczny kartusz herbowy, usytuowany nad drzwiami balkonowymi. Zamknięta korona 
i otaczający ją wieniec oraz charakterystyczna, pięciopolowa tarcza pozwalają domyślać się tutaj 
królewskiego herbu Polski i Litwy. Balkon ujmowała metalowa balustrada, a ciężkie żelazne kraty 
chroniły okna piwnic i parteru.

Rozkład domu „głęboko traktowego” był prosty, funkcjonalny 
i typowy dla tej dzielnicy, o czym świadczy choćby porównanie 
go z planem kamieniczki Cristofora Mannary przy sąsiedniej Via 
Paulina 10, w której w latach 1631-1665 mieszkał i zmarł Nicolas 
Poussin37. Na parterze, pośrodku, wąski korytarz (C), przedzielony dla 
bezpieczeństwa kratą (H), prowadził do ogrodu (O) przez poprzecznie 
usytuowaną, sklepioną, jednokondygnacjową loggię (L). Na lewo od 
korytarza znajdowały się dwa pomieszczenia ogrzewane kominkami: 
pokój sypialny (K) i jadalnia (I). Po prawej, w głębi, była kuchnia (G), 
a od frontu dwubiegowe schody (F) prowadzące na piętro, poprzedzone 
niewielkim westybulem (E). Z kolei piano nobile wypełniała od frontu 
klatka schodowa i salon. W tyle mieściły się sypialnia i przedpokój, 
z którego wychodziło się na otwarty taras nad loggią. Brak kominków 
na piętrze świadczył, że pełniło ono rolę apartamentu letniego, podczas 
gdy sypialnia na parterze, w pobliżu kuchni, służyła właścicielowi raczej 
zimą. Rozkładu drugiego, mezzaninowego, piętra nie znamy. Poza tym 
budynek miał studnię i dwa zbiorniki na wodę przy kuchni (M, N), 
osłonięte sklepieniem loggii, oraz schody do piwnicy (V) i ogrodzenie 
dla kur (T) w partii ogrodowej.

Rozplanowanie niewielkiego ogrodu świadczyło o wyraźnym zmyśle 
estetycznym gospodarza. Elewację parterowej loggii rozczłonkowano 
toskańskimi pilastrami i zwieńczono uproszczonym belkowaniem 
oraz parapetem tarasu, który przerywały cokoły wazonów z kwiatami. 
Środkowe arkady loggii oraz prostokątne i koliste otwory jej skrajnych 
przęseł, powiązane horyzontalnym gzymsem, tworzyły kompozycję 
jakby poszerzonej serliany. W tylnym murze ogrodu, na osi wejścia, była 
fontanna (X). Naroża kwater (Q) ozdabiały postumenty pod wazony 
(P), przy murze osłaniającym zejścia do piwnic oraz murze granicznym 
po prawej rosły cztery krzaki wina i agrestu (S). Całość kompozycji 
uzupełniało sześć drzewek migdałowych (R).

Królewski herb Rzeczypospolitej nieprzypadkowo dekorował fasadę 
domu Gisleniego. Artysta nie tylko nie zerwał związków z krajem swego 
długiego osiedlenia, ale był nadal aktywnie zaangażowany w sprawy
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polskie. W rzeczywistości pełnił on w papieskiej stolicy, choć nie wiadomo, czy także formalnie, 
rolę dyplomatycznego agenta. Świadczą o tym zarówno wzmianki w korespondencji kardynała 
protektora Polski, jak też udział Gisleniego w organizowaniu pobytu w Wiecznym Mieście 
wybitnych osobistości z naszego kraju.

Szczególnie symptomatyczny jest pod tym względem rzymski pobyt w 1. połowie 1669 r. 
młodego księcia Aleksandrajanusza Zasławskiego-Ostrogskiego (zm. 1682), znany ze szczegółowej 
relacji członka jego świty, Kazimierza Wojsznarowicza38. Polacy dotarli do Rzymu 18 stycznia 
1669 r. i stanęli w domu „Pod Fortuną”, oczywiście przy Piazza di Spagna. Pierwsze tygodnie, 
poza krótkim wypadem do Neapolu, zajęło im świętowanie karnawału. Lecz już na początku 
postu, 17 marca, mamy wiadomość, że Wojsznarowicz jadł obiad z Gislenim, który odtąd często, 
sam lub w towarzystwie innych osób, najczęściej duchownych, spotykał się z Polakami (m.in.: 
5 i 7 kwietnia; 1, 3, 13, 22, 25 i 26 maja; 11 i 16 czerwca oraz 18 i 19 lipca). Nie były to 
kontakty tylko formalne. Pod datą 29 kwietnia autor diariusza zanotował: „byłem u P. Gisleni, 
iego dworek widzieliśmy”. Podobna wizyta miała miejsce 17 czerwca, a o bliskości stosunków 
świadczy zapiska (18 czerwca): „po objedzie uczyliśmy się wódki robić z porzeczek, ambry etc.”. 
Dostał też Wojsznarowicz od naszego artysty „różne kamienie” (16 czerwca) i chyba za namową 
nowego znajomego dał się w Rzymie sportretować (dwie sesje: 8 i 26 lipca).

Stosunki Gisleniego z Polakami były nie tylko towarzyskie. Dnia 28 maja notuje autor 
relacji: „Byłem u Cardinała Sanctae Crucis [tj. Virginia Orsiniego] z Panem Gislenim”, a dwie 
wizyty Polaków u słynnej z wykształcenia i mecenatu na terenie Wiecznego Miasta ekskrólowej 
szwedzkiej Krystyny i zwiedzanie jej pałacu na Zatybrzu (3 i 5 kwietnia) oraz obiad, jakim podjęła 
ona księcia Aleksandra (26 maja), doszły do skutku zapewne nie bez udziału naszego akademika 
św. Łukasza.

W tym mniej więcej czasie (16 maja) zmarł starszy kolega i nauczyciel Gisleniego, Pietro 
da Cortona39. Można przypuszczać, że nie zabrakło naszego artysty wśród członków Akademii 
św. Łukasza, którzy żegnali swego niegdyś Prencipe, zgromadzeni wokół katafalku w kościele 
SS. Luca e Martina na mszy i egzekwiach celebrowanych przez kardynała Francesca Barberiniego, 
podczas których solenne Requiem odśpiewał chór papieski10.

Równocześnie daje się zauważyć, że Gisleni był swoistym cicerone grupy pielgrzymów przybyłej 
z księciem Aleksandrem. O ile bowiem program dewocyjny wizyty Polaków, którzy m.in. 
28 kwietnia brali udział w kanonizacji św. Piotra z Ałkantary i św. Marii Magdaleny dei Pazzi 
w Watykanie, a 30 maja także w uroczystym błogosławieństwie papieskim w bazylice S. Giovanni 
in Laterano, był zgodny z ich katolicką religijnością, o tyle znamienny jest wybór świątyń, do 
których chodzili na nabożeństwa i które zwiedzali. Na przykład mszy słuchali u jezuitów w kościele

5.
G. B. Gisleni, dom wtasny artysty; 
pomiar rzutu parteru. Rys. Castello 
Sforzesco w Mediolanie, Raccolta 
Martinelli.t. 1, k. 20. Fot. autor

6.

G. B. Gisleni, dom wtasny artysty; 
pomiar elewacji i rzutu piętra.
Rys. Castello Sforzesco 
w Mediolanie, Raccolta Martinelli, 
1.1, k. 29. Fot. autor
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del Gesu (19 stycznia), w Bazylice św. Piotra (20 stycznia), w kardynalskiej Bazylice S. Lorenzo in 
Damaso (19 marca i 7 kwietnia), w kościołach zakonników hiszpańskich: S. Carlo alle Quattro 
Fontane (17 marca i 11 czerwca) i S. Maria di Monserrato (24 maja) oraz w „dziwnie pięknym” 
S. Agnese in Agone na Piazza Navona (25 marca, 1 maja i 14 lipca), a także w S. Andrea della Valle 
(10 czerwca) i SS. Domenico e Sisto (18 czerwca). Ten wybór trudno uznać za przypadkowy. 
Podobnie, nie bez zachęty ze strony swego cicerone, uczestniczyli w popularnych wówczas w Rzymie 
nabożeństwach Quarantore, mianowicie w kościołach: Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella, 
13 marca), S. Apollinare (4 kwietnia), u Hiszpanów (24 kwietnia) i w S. Agostino (8 maja).

To samo dotyczy duchowieństwa, z którym Polacy utrzymywali w Rzymie zażyłe stosunki. Obok 
oczywistych kontaktów ze związanym z Polską arcybiskupem ormiańskim (3 kwietnia i 18 lipca) 
oraz z przedstawicielami popularnych w naszym kraju bernardynów (19 maja) i franciszkanów, do 
których generała specjalnie udał się książę Aleksander (1 lipca), były to głównie relacje z jezuitami 
i karmelitami bosymi, szczególnie bliskimi naszemu architektowi '1. I tak, w maju (19) odwiedził 
pielgrzymów z Polski znakomity jezuicki uczony ojciec Athanasius Kircher, którego słynne zbiory 
w Collegio Romano zwiedzali oni kilka dni wcześniej, oglądając również budowę sąsiedniego 
kościoła zakonu, S. Ignazio di Loyola (15)42. Nawet sam generał jezuitów złożył wizytę Polakom 
w dniu 1 lipca. Równie bliskie stosunki łączyły naszych podróżnych z karmelitami bosymi; słuchali 
mszy w macierzystym kościele zakonu S. Maria della Scala na dalekim Zatybrzu, gdzie podziwiali 
klasztor oraz oglądali relikwie św. Teresy (26 maja) i szczególnie zachwyciła ich wspaniała Ekstaza 
św. Teresy Berniniego w drugiej świątyni karmelickiej — S. Maria della Vittoria (17 maja). Wreszcie 
książę Aleksander, w drodze szczególnego uznania, został dopuszczony ad merita spiritualia tego 
zakonu, członlcowie jego świty zaś obdarowani szkaplerzami i obrazem św. Teresy (11 czerwca).

O aktywnym udziale Gisleniego w programie wizyty Polaków świadczy również fakt, że 
osobiście zaprowadził swych gości do nowo wzniesionego kościoła SS. Luca e Martina (22 maja), 
zaprojektowanego przez — kilka dni wcześniej zmarłego — Pietra da Cortonę, i kazał podziwiać 
w krypcie kosztowny ołtarz z grobem świętej wykonany według projektu mistrza. Wpływ Gisleniego 
dostrzegamy zresztą w całym przebiegu pobytu i zwiedzania Wiecznego Miasta przez Polaków.

Wśród oglądanych świątyń uderza brak budowli starochrześcijańskich. Natomiast obok 
miejsc związanych z patronami Rzymu, świętymi Piotrem i Pawłem, takich jak kaplica S. Pietro 
in Carcere (dawne Carcere Mamertino, pod kościołem S. Giuseppe dei Falegnami; 22 maja), 
i kościoły S. Pietro in Montorio (15 czerwca) oraz S. Paolo alleTre Fontane (5 lipca), odwiedzanych 
w celach dewocyjnych, pojawiają się niemal wszystkie najważniejsze budowle ówczesnej 
architektury. W kościele S. Pietro in Vincoli oglądali Polacy Mojżesza Michała Anioła (24 maja), 
w Bazylice S. Maria Maggiore dwie kaplice — Cappella Paolina i Cappella Sistina (29 marca), 
przy Via del Corso kościoły S. Carlo al Corso (28 maja), S. Giacomo in Augusta ze szpitalem 
degli Incurabili (8 czerwca) i S. Marcello, gdzie Gisleni zwrócił im uwagę na nagrobek kardynała 
Francesca Cennina (1645), dzieło jego przyjaciela, działającego także w Polsce, Giovanniego 
Francesca Rossiego (8 czerwca). Listę tę dopełniają jeszcze kościoły: SS. Vincenzo e Anastasio, 
z zaznaczeniem, że to fundacja kardynała Mazzariniego (17 maja), S. Maria in Valicella (Chiesa 
Nuova) z Oratorium Filipinów (26 maja) oraz S. Croce in Gerusalemme (17 czerwca), a także 
architektoniczna Fontana Paola na wzgórzu Janikulskim (15 czerwca).

Antyczne ruiny nie budziły większego zainteresowania zwiedzających. Uwagę ich zajęły 
natomiast dzieła rzeźby starożytnej, co zapewne stało się także nie bez namowy uczonego doradcy. 
Przybysze z Polski podziwiali zatem całe kolekcje rzeźb i poszczególne okazy w Villa Ludovisi 
(tu również Porwanie Prozerpiny Berniniego i freski Guercina, 7 kwietnia), w Palazzo Farnese 
(17 maja), w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu (24 maja) i w ogrodach Villa Celimontana 
rodziny Mattei (18 czerwca).

Przedstawicieli ziemiańskiej szlachty z Polski zafascynowały naturalnie wspaniałe rzymskie 
ogrody, takie jak w centrum miasta położony ogród Aldobrandinich (11 marca), Villa Borghese 
(19 marca), założenie ogrodowe rodu Farnese na Palatynie (22 maja), a nawet mały ogródek 
awentyński przy kościele SS. Bonifacio e Alesio (23 maja), z którego piękny widok roztacza się 
na całe miasto. Nie ominęli, oczywiście, także podmiejskiej willi Pamphili, jej pałacu i kolekcji 
(25 maja), ogrodów watykańskich (26 maja), a poza Rzymem - willi Aldobrandinich (Belvedere)
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I N R O M A ,

we Frascati (2 lipca) oraz słynnego ogrodu Villa d’Este 
w Tivoli, gdzie księcia Aleksandra podejmował (4 lipca) 
pożegnalnym obiadem kardynał Orsini.

W czasie pobytu rzymskiego naszych pielgrzymów,
1 lipca 1669 r., nadeszłado papieskiej stolicy wiadomość
0 elekcji (19 czerwca) nowego króla Polski, Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego. Z tą też wiadomością 
należy łączyć wizytę generała zakonu jezuitów, złożoną 
tego właśnie dnia w kwaterze Polaków, kiedy to — jak 
czytamy w diariuszu - mieli „gości pełny dom”.

Gisleni był w Rzymie osobą szczególnie predesty- 
nowaną do udzielania informacji o polskich obyczajach 
politycznych, a zwłaszcza o tradycji obioru monarchów, 
co było tym cenniejsze, że doszło do ewenementu, wy- 
bór bowiem padł nie na przedstawiciela jednej z euro- 
pejskich dynastii, lecz na nikomu nieznanego polskiego 
magnata. Toteż nasz artysta szybko postarał się o dokład- 
ną relację z przebiegu wydarzeń i na jej podstawie wydał 
druk dla szerokiej publiczności zawierający opis elekcji 
pt. Distinto raguaglio delle cose seguite giornalmente nella 
Dieta dellElettione del Serenissimo Re di Polonia Michael'
Korybuth Wisniwiecki con le dimostrationi, e allegrezze 
fatte in Roma. Raccolto da Gio. Battista Gisleni (Roma,
Paolo Moneta, 1669, ił. 7), zadedykowany, oczywiście, 
kardynałowi protektorowi Polski, Virginiemu Orsinie- 
mu43. Z broszury tej dowiadujemy się m.in., iż papież, 
po otrzymaniu z rąk Orsiniego listów obediencyjnych 
od nowego króla (także w języku włoskim), był obec- 
ny na mszy w kaplicy pałacu na Kwirynale, którą przy 
asystencji grona kardynałów i ambasadorów krajów ka-
tolickich odprawił kardynał Orsini, wraz z uroczystym śpiewem Te Deum, przy wtórze salw odda- 
wanych przez oddziały wojskowe, zgromadzone na Piazza del Quirinale.

Drukowanej relacji towarzyszyła jeszcze akwaforta Franęois Collignona, wykonana według 
rysunku Gisleniego, łącząca w sobie cechy mapy i widoku z lotu ptaka, przedstawiająca tereny 
wokół Warszawy, od Wyszogrodu i Błonia po Piaseczno, Radzymin i Serock, ukazująca bieg Wi- 
sły, Bugu i Narwi oraz pole elekcyjne na Woli44.

Zainteresowanie w Rzymie nowym polskim monarchą było wielkie. Świadczy o tym 
korespondencja kardynała Orsiniego, który w niedzielę 18 sierpnia celebrował w kościele S. Stanisłao 
dei Polacchi uroczyste Te Deum w obecności ośmiu kardynałów, oraz odbyta wieczorem iluminacja 
tej świątyni45. Z listu Orsiniego (20 sierpnia) wiemy również, że kardynał otrzymał już portret 
króla, który - na prośbę Gisleniego — pożyczył artyście w celu wykonania kopii46. W jednym 
z następnych listów (z 6 września) informował natomiast, że dostał od niego wspomnianą kopię
1 posłał ją kolejno innym, bo wiele osób w Rzymie pragnęło mieć wizerunek polskiego władcy * .

Z nastaniem nowego monarchy aktywność naszego artysty w sprawach polskich wcale nie 
ustała. Z listu Orsiniego do Fantoniego (16 maja 1671) dowiadujemy się np„ że wszystko, co 
załatwiał Gisleni (choć nie wiemy, o co chodzi, zapewne o jakieś przesyłki), doszło szczęśliwie 
i ku zadowoleniu stron48. Z kolei w liście do króla Michała (25 lipca 1671) kardynał zaznaczył, 
że Gisleni dostał już pieniądze, ale zamierzał zatrzymać oryginał portretu, a Orsiniemu dać do 
odesłania królowi kopię. Zachodziła więc obawa, że chciał mieć z tego korzyść finansową1’’.

Z relacji Pascolego wiadomo, że pod koniec życia artysty poważnie szwankowało jego zdrowie, 
tak iż nie mógł chodzić, a nawet jeździć powozem50. Mimo to starał się uczestniczyć w działal- 
ności Akademii św. Łukasza. Figuruje np. na liście członków, którzy zapłacili składkę na opra- 
wę uroczystości patrona Akademii (18 października) w roku 1671'. Nic jednak nie wiadomo

-17

Pcr PaoloMoneta. MDCLXIX. Conlicenza de' Suptriiri
Si vctiJono ii P;itt2j N.iwoim iu bortcgi di Cwrlo ATnni Libbriro. ^

7.
Karta tytutowa broszury 
C. B. Gisleniego dotyczącej 
przebiegu elekcji Michata Korybuta 
Wiśniowieckiego. Fot. autor
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8.
Nagrobek C. B. Gisleniego 
w kościele S. Maria del Popolo 
w Rzymie. Fot. autor
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0 jego pracach artystycznych na terenie 
rodzinnego miasta. Wyjątek stanowią: 
zachowany w Mediolanie, lecz chyba 
niezrealizowany, projekt dekoracji wnę- 
trza kościoła związanej z nabożeństwem 
Quarantore, przeznaczony zapewne do 
parafialnej świątyni dworu papieskiego 
na Kwirynale, SS. Vincenzo e Anasta- 
sio, oraz wykonany w roku 1670 pro- 
jekt własnego epitafium. Erudycyjna 
dekoracja Quarantore doczekała się 
już osobnej, wyczerpującej rozprawy52, 
natomiast słynne epitafium, które ów- 
czesny kronikarz nazwał dziełem „dzi- 
wacznym” (bizarro)53, wymaga jeszcze 
opracowania.

Tak jak wielu rzymskich artystów 
tej epoki, siedemdziesięcioletni, scho- 
rowany Gisleni zaprojektował swoje 
własne epitafium, z przeznaczeniem nie 
do parafialnego kościoła S. Lorenzo in 
Lucina, lecz do świątyni augustianów 
S. Maria del Popolo54. W tym wyborze 
zapewne odegrały rolę związki królew- 
skiego muzyka z warszawskimi augu- 
stianami, którzy mieli słynną w stolicy 
kapelę wokalno-instrumentalną, tra- 
dycyjnie opiekowali się też muzykami
1 użyczali im w swoim kościele, św. Mar- 
cina, miejsca do pochówku55. Epitafium 
umieszczone we wnętrzu rzymskiego 
kościoła, na wejściowej ścianie po lewej 
stronie, jest na pierwszy rzut oka proste 
(il. 8). Składa się na nie ustawiona na 
cokole z czarnego marmuru (pozorują- 
cym ruchome wejście do komory gro- 
bowej opatrzone uchwytem) biała mar- 
murowa tablica w formie rozwiniętej 
z wałka sztuki materiału, obszytego po 
bokach frędzlą, z obszernym łacińskim 
napisem ułożonym przez uczonego au- 
gustianina Orazia Quarantę. Powyżej 
widnieje portret zmarłego — na bla- 
sze - w owalnej, marmurowej oprawie 
(il. 1), pędzla Flamandczyka Ferdinanda 
Voeta (1639-1700). Wizerunek przed- 
stawiający popiersie artysty jest wycięty 
wzdłuż konturu i umocowany na tle 
płytkiej, konchowej wnęki wyłożonej 
nieregularnymi kawałkami marmuru. 
Medalion z portretem otacza malowana 
na tynku wzorzysta kotara, rozsuwana 
przez parę aniołków (przytrzymujących
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9.
Emblemat z nagrobka Cisleniego. 
Fot. autor

10.

Dolna część nagrobka Gisleniego. 
Fot. autor

krzyż i klepsydrę stojące na obramowaniu), a u dołu uzupełnia 
tarczowy, marmurowy kartusz z krótką inskrypcją. Poniżej tabli- 
cy umieszczono biały, marmurowy herb i dwa medalionowe em- 
blematy wykonane ze złoconego brązu (il. 2, 9). Podobnie z brą- 
zu, partiami złoconego, zostały sporządzone nagrobne kaganki 
na narożach ciemnej opaski otaczającej tablicę. Szczególną uwa- 
gę zwraca jednak usytuowana w cokole naturalistyczna półfigura 
szkieletu rzeźbiona w żółtym marmurze, odziana w biały całun, 
która wyłania się z ciemnego, prostokątnego wnętrza zamknięte- 
go ozdobną żelazną kratą (il. 10).

To właśnie ta, przykuwająca uwagę widza, makabryczna 
postać, a także wieloznaczny napis łaciński, zadecydowały
0 szczególnym zainteresowaniu badaczy epitafium Gisleniego56.
Pozorna prostota jego kompozycji ukrywa bowiem wieloznaczny 
przekaz ideowy, wyrażony przede wszystkim w tekście inskrypcji.
Jej sens obraca się wokół przemyśleń artysry nad swoją drogą 
życiową, uprawianymi dziedzinami sztuki i teoretycznym 
problemem ich rywalizacji oraz nietrwałością dzieł ludzkich
1 ziemskiego bytowania, a wreszcie typową dla epoki wiarą 
w ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i w życie pozagrobowe.

Drogi życiowej artysty i jego powrotu do rodzinnego miasta dotyczy pierwsza część tekstu: 
IOANNES BAPTISTA GISLENVS ROMANVS // SED ORBIS CIVIS POTIVS QVAM 
VIATOR // CVM SIGISMVNDI III. WLADISLAI IV. // AC IOANNIS CASIMIRI I. // 
POLONIAE ET SVECIAE REGVM // ARCHITECTVS NON VNO IN CAPITOLIO FVIT // 
OMNLA BONA VT MALA SECVM TVLIT // DOMVM HIC QVAERENS BREVEM ALIBI 
AETERNAM (Jan Chrzciciel Gisleni rzymianin, lecz raczej 
obywatel świata niż podróżnik, gdy był architektem królów Polski 
i Szwecji, Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza I, 
nie w jednym Kapitolu, wszystko dobre i złe przeniósł ze sobą, 
poszukując tutaj domu doczesnego, a w istocie wiecznego). Sens 
tej wypowiedzi podkreśla wspomniany na wstępie emblemat 
przedstawiający gąsienicę w kokonie i motto z Księgi Hioba:
IN NIDVLO MEO MORIAR (umrę w moim gniazdku, il. 2).

Refleksjom nad własną twórczością, która obok architektury 
obejmowała także inne dyscypłiny artystyczne, oraz nad dysku- 
towanym od czasów Renesansu problemem rywalizacji siostrza- 
nych sztuk (arti del disegno), została poświęcona trzecia część 
grobowej inskrypcji: PICTVRAE SCVLPTVRAE ET ARCHI- 
TECTYRAE // TRIPLICI IN PVGNA NVLLI DATVRVS 
PALMAM // IVDEX NON INTEGER SCISSVS IN PARTES //
ANNO MDCLXX SWM AGEBAT LXX// CVM HAEC IN- 
TER RVDIMENTA PRAELVDERET (w trójstronnym sporze 
malarstwa, rzeźby i architektury sędzia niebezstronny i rozdarty 
na części, żadnej nie mając dać palmy, gdy podstawami (ich zasad) 
się zabawiał, w roku 1670 miał 70 lat). Dlatego też za tworzywo 
jego nagrobnego pomnika posłużyły w równym stopniu rozma- 
ite materiały i techniki artystyczne — ścienne malarstwo fresko- 
we (kotara, aniołki), ołejne malowidło na blasze (portret), rzeźba 
w różnobarwnych marmurach (oprawa portretu, tablica imitująca 
zwój materiału, kartusze, szkielet) i odlewy brązowe (emblematy, 
kaganki, wałek zwoju z inskrypcją) oraz kuta z żelaza krata.

W dziele Gisleniego odczuwa się wyraźnie pogłos koncepcji 
teoretycznych ówczesnego baroku rzymskiego, prezentowanych
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najdobitniej przez Gianlorenza Berniniego: „che habia saputo in modo unire assieme le belle Arti 
della Scultura, Pittura et Architettura, che di tutte ne abbia fatte in se un meraviglioso composto, 
e le habbia tutte possedente in eminenza” (który potrafił lączyć piękne sztuki rzeźby, malarstwa 
i architektury w taki sposób, że z wszystkich tworzył wspaniale skomponowaną jedność, a posiadał 
je wszystkie w sposób doskonały)57. Z kolei wykorzystanie rozmaitych materiałów, z których jedne 
naśladują drugie, stanowi dalekie przypomnienie technik wielokrotnie stosowanych przez naszego 
artystę w projektach wspaniałych dekoracji okazjonalnych, gdzie — jak w omawianym epitafium 
- tak ważną rolę odgrywały również emblematyka i wyszukane inskrypcje58. Wreszcie bogactwo 
kolorystyczne i naturalizm figur były zgodne z zaleceniami założyciela zakonu jezuitów, Ignacego 
Loyoli, propagującego werystyczną konkretność przedstawień mających silnie oddziaływać na 
zmysły wiernych (applicatio sensuum)'’.

Element refleksji nad własną twórczością, a zarazem jej wysoka ocena zostały zawarte również 
w bardzo oryginalnych, bo niespotykanych w ówczesnej sztuce, iconach obu emblematów, w postaci 
jedwabnika (bombyx) oraz jego kokonu i oprzędu. Na wybór tego symbolu miał wpływ, jak 
można sądzić, tekst dotyczący owego pracowitego owada zawarty w wydanym kilka lat wcześniej 
erudycyjnym dziele znanego Gisleniemu jezuity, Athanasiusa Kirchera, pt. Mundus subterraneus 
(Amsterdam 1664). Po opisie potrójnych przepoczwarzeń czytamy tam m.in.: „Jedwabniki są 
nie mniej pożyteczne od pszczół, szczególnie, że ich owoc (gdy przędą niezmiernie cenny dla 
nas jedwab) obejmuje codziennie zarówno samych papieży, cesarzy, królów i książąt, jak i ludzi 
niskiego, plebejskiego pochodzenia. Ich praca wzbogaca ozdoby kościoła, dekoracje sakralnych 
szat i dodaje okazałości budowlom zarówno publicznym, jak i prywatnym; tak dalece, że w ocenie 
ludzkiej nie ma nic wspanialszego i cenniejszego, co by nie było utkane z jedwabiu60.

Z kolei punktem wyjścia do refleksji nad nietrwałością życia i wytworów ludzkich jest z kolei 
godło herbowe Gisleniego. Widzimy tu drzewo na sześcioszczytowym wzgórzu, zwieńczone 
przepaską ozdobioną trzema heraldycznymi liliami; na pień drzewa wspina się lew chcący 
dosięgnąć jego owoców. Wprawdzie w liście polecającym króla Jana Kazimierza artysta występuje 
jako nobilis, lecz nie wiemy, czy formalnie był szlachcicem. Niezależnie od tego, podobnie 
jak Carlo Maderno, przypuszczalnie sam zaprojektował własne godło herbowe i analogicznie 
jak wspomniany architekt posłużył się w tym celu wzorem herbu osobistości, z którą czuł się 
szczególnie związany. W przypadku Maderny był to patrycjuszowski ród rzymski jego mecenasów, 
Mattei di Giovesl. Natomiast koncepcja heraldyczna Gisleniego zdradza pokrewieństwo z herbem 
kontrreformacyjnego papieża-plebejusza, franciszkanina, Sykstusa V (1585-1590), który 
skomponował swoje godło z trójszczytowym wzgórzem, mającym przypominać o rodzinnej 
miejscowości Montalto, i gałęzią pełną gruszek (pere) nawiązujących do nazwiska rodowego 
Peretti oraz lwem reprezentującym jego samego i cnoty: magnanimitas i beneficenzJ'1. Dodajmy, że 
sześcioszczytowe wzgórze w herbie Gisleniego może stanowić odniesienie do miejscowości Monte, 
w której leżała posiadłość jego rodziny63.

Drugi, środkowy akapit tekstu, zawierający refleksje nad nietrwałością życia i dzieł ludzkich, 
przemijaniem wszystkiego i śmiercią, zaczyna się właśnie od aluzji do przedstawień widniejących 
na tarczy herbowej Gisleniego, która nabiera przez to charakteru emblematu heraldycznego, 
tak częstego w projektowanych przez artystę dekoracjach okazjonalnych'1: SVIS EDOCTYS 
FLORIBVS POMIS AC MONTIBVS // VITAM NON MODO CADVCAM ESSE SED 
FLVXAM // EA SESE VIWM EXPRESSIT IMAGINE // QVAM NON NISI PVLVIS ET 
VMBRA FINGERET // MEMOR VERO HOMINEM E PLASTICE NATVM // HAEC ARTIS 
SVAE VESTIGIA FIXIT IN LAPIDE // SED PEDE MOX TEMPORIS CONTERENDA // 
ITA MORTIS SVAE OBDVRESCENS IN VICTORIA // VT ILLAM CAPTIVAM AC 
SAXEAM FECERIT (pouczony przez swoje kwiaty, owoce i wzgórza, że życie nie jest płonne, 
lecz p>łynne, siebie żywego wyraził w obrazie przedstawiającym tak bardzo nic więcej ponad proch 
i cień. Pomny, że człowiek powstał z gliny, te ślady swej sztuki utrwalił w kamieniu, że jednak będą 
niebawem miażdżone stopą czasu, więc obraz swej śmierci utrwalając w zwycięstwo w ten sposób, 
iż uczynił ją pojmaną i zakutą w kamieniu).

Przedstawiając szkielet uwięziony za kratami, powrócił Gisleni do dawnego pomysłu 
plastycznego, jaki zastosował w projekcie dekoracji ołtarza na egzekwie Anny Marcybelli Pacowej
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w Wilnie (1643), w którym m.in. widnieje w głębi zakratowanego wnętrza stos czaszek — by 
unaocznić, iż śmierć straciła swą moc i została w istocie zwyciężona65. Przypomnijmy, że pomysł 
użycia szkieletu dla wyrażenia optymizmu eschatologicznego podsunęła artyście oprawa plastyczna 
katafalku wystawionego w kościele del Gesu w Rzymie z okazji jubileuszu zakonu jezuitów 
w 1639 r., gdzie wśród wielu innych pojawił się jeden szkielet głęboko zasmucony, co dołączony 
opis komentował: „sedeva una Morte in atto malenconico, quasi dolendosi d’esser vinta” (siedziała 
jedna śmierć w pozie melancholijnej, jak gdyby rozpaczając, że jest zwyciężona)66.

Poczucie zwycięstwa nad śmiercią dawała Gisleniemu, oczywiście, wiara w życie pozagro- 
bowe. Informował o niej drugi emblemat z jedwabnikiem wylatującym ku obłokom nieba 
z oprzędu leżącego na pofałdowanej (pewnie jedwabnej) tkaninie i mottem: VT PHOENIX 
MVLTIPLICABO DIES (jak Feniks pomnożę dni [swoje], il. 9). Jest to, jak zauważył kiedyś Ju- 
liusz Chrościcki67, trawestacja (Phoenix zamiast palma) dalszego ciągu 18 wersetu XXIX Księgi 
Hioba, nawiązująca do chrześcijańskiej interpretacji owego legendarnego ptaka jako symbolu 
wieczności i zmartwychwstania68. Przy czym zarówno w przywołaniu symboliki Feniksa, jak też 
w analogicznej trawestacji biblijnego cytatu powrócił artysta do własnego concetto rozwiniętego 
wcześniej w Warszawie w Theatrum in exequiis królewicza Karola Ferdynanda Wazy (15 lipca 
1655)69. Optymizmowi w perspektywie eschatologicznej dał, zresztą, już wcześniej wyraz w zbli- 
żony sposób, w okazjonalnej dekoracj i ołtarza na pogrzeb króla Władysława IV (15 stycznia 1649), 
gdzie centralnie umieszczony emblemat przedstawiający czaszkę — symbol śmierci - oplecioną 
wężem oznaczającym wieczność zawierał motto: MORS VITAE INITIUM (śmierć początkiem 
życia)70. Jak widać, zarówno w głównych wątkach treści, jak też w sposobach ich obrazowania 
rzymskie epitafium Gisleniego zawiera wyraźne nawiązania do dzieł artysty projektowanych daw- 
niej w Polsce, stanowiąc przez to niejako ich podsumowanie: HAEC ARTIS SVAE VESTIGIA 
FIXIT IN LAPIDE.

Atrakcyjność koncepcji ideowej epitafium Gisleniego polega nie tylko na wielowątkowości 
jego treści, ale - w nie mniejszym stopniu - na sposobie ich przekazania przez grę paradoksów. 
Mała gąsienica jedwabnika, aluzja do ziemskiego bytowania i twórczości w wytworzonym przez 
siebie oprzędzie na uschniętej gałęzi, symbolizuje rzymską kolebkę i wzniesiony dom artysty, 
a do unaocznienia nieśmiertelności Feniksa wybrano krótko żyjącego motyla, oba stworzenia 
łączone z ideą zmartwychwstania71. Wizerunek żyjącego artysty jest płaskim, jednowymiarowym 
malowidłem, obrysowanym — niby pliniuszowy cień na ścianie—na tle konchowej wnęki, popękanej 
jak platońska grota (PULVIS ET VMBRA), a jego ożywiony i w geście dewocji składający ręce 
szkielet - niemal pełnoplastyczną, naturalistyczną rzeźbą72. Pod portretem widnieje napis: NEQVE // 
HIC VIWS (ani ten żywy, il. 1), a pod zakratowanym szkieletem: NEQVE ILLIC MORTWS 
(ani tam zmarły, il. 10). Wreszcie paradoksalne i dwuznaczne jest życzenie zawarte w ostatnim 
akapicie głównej inskrypcji: PEREGIT TANDEM EXTREMVM ANN. MDCLXXII // A TE 
NEC PLAVSVS EXACTVRVS NEC PLANCTVS SED // IN ADITV // AVE // IN EXITV // 
SALVE (przeżył na koniec rok ostatni 1672, od ciebie niewymagający poklasku ani żałoby, gdy 
przychodzisz — witaj, gdy odchodzisz - żegnaj, co równie dobrze oznacza: kiedy przychodzisz 
— bądź pozdrowiony, kiedy opuszczasz [życie] - witaj73). Ta celowa dwuznaczność odnosi się do 
oglądającego, gdy podziwia nagrobek, a zarazem kiedy wypada mu umierać.

Gisleni zmarł 4 maja 167274, o czym kardynał Virginio Orsini nie omieszkał poinformować 
nuncjusza apostolskiego w Polsce Angela Ranuzziego (Ranucciego): „II Gisleni e morto, che 
se non e la notitia di Vostra Signoria Illustrissima lo sara a quella da Illustri Polacchi, eli era 
conosciuto” (Gisleni umarł, co jeśli nie jest wiadomością dla Waszej Wielebności, będzie nią dla 
znakomitych Polaków, [wśród których] był on znany)75. Notatkę o jego zgonie zamieszczono 
także w katalogu zasłużonych członków Akademii św. Łukasza76, a w uroczystych egzekwiach 
artysty — jak podaje Pascoli - uczestniczyli członkowie Akademii oraz „i virtuosi della compagna 
di S. Giuseppe di Terrasanta”77.

Pomimo wielu dzieł zrealizowanych w Polsce, jego ostatnia praca, rzymskie epitafium w koście- 
le S. Maria del Popolo, stała się najsłynniejszym tworem Gisleniego, który w nim rzeczywiście 
„ślady swej sztuki utrwalił w kamieniu”. Warto tu przytoczyć trafną uwagę Josepha Connorsa: 
„Gisłeni uwięził i pokonał śmierć tym samym potrójnym orężem, które wyniosło architektów
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ze statusu mistrzów budowianych do statusu szlachetnych artystów, trzema sztukami del disegno. 
Żaden inny nagrobek nie jest bliższy epitafium Michała Anioła w podkreślaniu tej właśnie idei lub 
raczej w dwuznacznej grze tego, co jest rzeczywiste, a co sztuczne. Smierć została pokonana przez 
koncept (tłum. aut.)”78.

Jego nagrobek - w zestawieniu z wielu dziełami Gisleniego, zaprzepaszczonymi lub 
zapomnianymi w dalekiej Polsce - zdaje się potwierdzać myśl wyrażoną na epitafium innego 
rzymskiego architekta, pochodzącego z odległej Bolonii, Ottaviana Mascarina (1536-1606): 
„li vivi nelle patrie loro son morti, e i morti in Roma vivon sempre” (żywi w swoich ojczyznach 
[tj. z dala od Wiecznego Miasta] są martwi, a zmarli w Rzymie żyją zawsze)79.
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