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GOBELIN „WESELE SAMSONA”

Muzeum Zamkowe w Malborku posiada w swych 
?bio: ach gobelin, który mimo miemej, klasy arty- 
stycznej, wzbudza jednak zainteresowanie jako cie- 
kawy przykład pośredniego oddziałania kompozy- 
cji malarskiej Rubensa (il. 1). Mimo że nie należy do 
grupy tkanin wykonanych według oryginalnych kar- 
tonów samego mistrza, to poza zapożyczeniami w 
kompozycji grupy figuralnej, wyraźnie czytelne są 
w nim również echa nowatorskich koncepcji pla- 
stycznych, jakie wprowadził Rubens w tej dziedzi- 
nie sztuki. Mam tu na myśli sposób budowania bor- 
diury, która przestała być ramą złożoną z elemen- 
tów archiitektonicznych, lecz potraktowana została 
jak kulisowa dekoracja teatralna, będąca architek- 
turą samą w sobie. Tytułowa scena figuralna roz- 
grywa się w głębi, za kolumnowym proseenium, po- 
dobnie jak ma to miejsce w projektowanych przez 
samego Rubensa seriach Historii Achillesa czy 
Tryumfie Eucharystii.1

Tematem wielofigurowej kompozycji jest Wescle 
Samsona, choć jak postaram się udowodnić — sta- 
nowi ona powtórzenie tak cech generalnych, jak i 
pewnych detali Uczty u Heroda, malowanej przez 
Rubensa około 1630 r.2. Wobec zmiany tematu, po- 
dobieństwa pomiędzy obu dziełami: obrazem i go- 
belinem, przebiegają wyłącznie w płaszczyźnie za-

1 Zachowane kartony dla tych serii obejmują zarówno 
kompozycję figuralną, jak i bordiury — por.: katalog 
Wystawy P. P. Rubens. Palntlngs — Ollsketches — Dra- 
wings, Royal Museum of Fine Arts, Antwerp 1977; projek- 
ty te reprodukowane były również w grafice: D. BODART, 
Rubens e 1’inclsione nelle collezloni del Gabinetto Natio- 
nale delle Stampe, Roma 1977.

2 Dotychczasowa literatura nie daje ciągle jeszcze je- 
dnoznacznego rozstrzygnięcia: L. BURCHARD, Rubens, 
„Feast of Herod” at Port Sunlight, „The Burlington Ma- 
gazine’ 1953, nr G09, s. 383—384 podaje, że obraz ten był 
drugim wariantem tematu, wykonanym krótko po 1630 r.; 
uznaje on za kopię obraz pochodzący z kolekcji Hermana 
Linde w Bridgeport (USA), uprzednio okreśiony przez M.

stosowanych rozwiązań formalnych, odniesionych je- 
dnak do różnych treści. Ten właśnie aspekt zagad- 
nieniia wydał mi się najbardziej interesujący i za- 
razem izinamieniny dla .zjawiska repsrkusji twórczych 
pomysłów wielfcich indywidualności i ich wpływu 
na twor.zeniie styłu epOki.

Gobelin malborski jest pojedynczym elementem, 
wyrwanym obecnie z kontekstu większej całości. W 
wyndiku przepnowadzonych poszukiwań udało sdę 
ustalić, że należy do mało znanej serii Dziejów 
Samsona, która jak dotąd była tylko fragmentarycz- 
nie publikowana w pracy T. Ehrensteina Das Alte 
Testament im Bilde. Autor reprodukuje tam 5 go- 
belinów wspomnianej serjii ze zbiorów Kunsthisto- 
risehes Museum we Wiedniu, zamiieszczając ich zdję- 
cda jako iłustracje do poszazegółnych elementów 
składowych omawianego tematu ikoniograficznego.3 
Tak więc nie same gobeliny, lecz tematy poszczegól- 
nych scen staniowdły w tym przypa'dku iprzedmiot 
publikacji. Można zatem powiedzieć, że wiedeńska 
seria Dziejów Samsona niie jest notcwana przez li- 
teraturę przedmiotu, nie była też jak dotąd przed- 
miotem szczegółowego opraciowania w Kunsthisto- 
risches Museum.4

Przedmiotem przedstawianych rozważań będą za- 
tem kolejno cztery wiążące się ze sobą zagadnienia:

ROOSES’A, L’oeuvre de P. P. Rubens, t. V, Anvers 1892, 
s. 154, kat. 243 za oryginał; druga ze znanych kopii obra- 
zu znajduje się w zbiorach Metropolitan Museum w N. Yor- 
ku: por. J. A. GORIS, J. S. HELD, Rubens in America, 
N. York 1947, s. 52, kat. A69; — wg F. W. HOLLSTEIN, 
Dutch and Flemish etchings, engraoings and woodcuts, Am- 
sterdam jb.d.), t. III, s. 72, poz. 13 oryginał ma znajdować 
się w Kopenhadze.

3 T. EHRENSTEIN, Das Alte Testament im Bilde, Wien 
1923, rozdz. XXI, il. 65—67 oraz XXII, il. 23—24.

4 Informację tę uzyskałam od dr Rotraud Bauer z 
Kunsthistorisches Museum, której zawdzięczam również 
zdjęcie Wesela Samsona z serii wiedeńskiej (inv. nr 
LXXXII, 3).

Originalveröffentlichung in: Biuletyn Historii Sztuki, 40 (1978), Nr. 3, S. 245-254 
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kwestia autarstwa kartotnu, określenie warsztatu 
d czasu 'powstania serii Dziejów Samsona, wreszcie 
r>oz,patrzenie stopnia zależności, w jakim pozostaje 
mailborskiię Wesele Samsona wobec swego odpowied- 
nika w pelnej serii wiedeńskiej.

*

Auto>r kartonu zapewne nie korzystał bezipośre- 
dnio z oryginału malarskiego, lecz wykorzystał źró- 
dło pośrednie, jakim były istniejące przekazy gra- 
ficzne kcmpoizycji Rubeinsa. Pierwszą ze znanych re- 
produk-cjii jest miedzdoryt Shelte Bolswerta (il. 2), 
wydany przez antwerpską oficynę Gillisa Hend-

5 Dziela Rubensa u) grafice niderlandzkiej XVII wieku 
ze zbiorów graficznych Blbliotekl PAN w Krakowie, Ka- 
talog wystawy, Łódź 1976, s. 29, kat. 24 zawiera ramowe 
datowanie 1640—57, uznając brak tekstu przywileju Ruben- 
sa na rycinie za podstawę do przyjęcia datowania na la- 
ta po 1640; katalog opracowany przez BODARTA, Rubens 
e 1’lnclslone..., o.c., s. 152, kat. 330 nie podaje w ogóle 
datowania ryciny, podobnie jak HOLLSTEIN, o.c., por.

ricxa, co pozwala określić czas powstania niedato- 
wanej ryciny na lata po 1645 r. 5 W tejże samej ofi- 
cynie ukazała się następnie odwrócona k-opia mie- 
dziorytu Bolswerta, sztychowana przez Ałberta Clou- 
weta poimdędzy r. 1653 a 1663.6 Trudno zatem zdecy- 
dowanie przesądzić, którą z odbitek posłużył się pro- 
jektant gobelinu: czy oryginalną grafiką Bolswerta, 
czy też jej fcopią ręki Clouweta, w każdym bądź 
razie fakt ten mógł mieć miejsce około 1650 r. 
Ukła>d kompozycji w gotoelinie, analogicznie jak u 
Bolswerta, jest 'Odwróccny w stosunku do obrazu 
Rubensa, na którym we wszystkich znanych wa- 
riantach tematu główne postacie umieszczone są po

przyp. 2. Wykorzystano zatem źródło pośrednie, jakim jest 
wiadomość podana przez A. WURZBACHA, Niederldndisches 
Kiinstler-Lexikon, t. I, s. 677, iż Gillis Hendricx podpisany 
na rycinie Bolswerta jako wydawca, dopiero w 1645 r. 
przejął olicynę prowadzoną poprzednio przez Martina van 
den Enden.

6 BODART, Rubens e 1’incislone..., o.c., s. 152, kat. 330

II. 1. „Wesele Samsona”, 3. ćw. XVII w., warsztat Wautersów w Antwerpii. Muzeum Zamkowe w Malborku. 
(Fot. K. Kowalska). II. 2. Schelte Bolswert, „Uczta Heroda” wg P. P. Rubensa mdzrt., po 1645. (Fot. Muzeum 
Sztuki w Łodzi). II. 3. „Wesele Samsona”, gobelin z serii „Dzieje Samsona”. (Fot. Kunsthistorisches Museum,

Wiedeń)
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prawej stronie.7 Fafet ten wydaje się zatem przema- 
wiiać na korzyść ryciny Boiswerta i potwierdzać do- 
mysł, iż stanowiła ona bezipośrednie źródło inspiracji 
przy projefeitowaniu feantonu dla Wesela Samsona.

Mimo wspomnianej na wstępie zmiany tematu — 
gobelin powtarza właściwie dosłownie cały schemat 
feomipozyeyijuy rubensowsfeiej Uczty u Heroda, łącz- 
nie z ro'zimieszczeniem węzłowych jej punfetów, wy- 
znaczanych przez główne postacde uczestników bie- 
siady. Treść akcji w obu wypadkach rozgrywa się 
pomiędzy trzema coobami, fetóre rozmieszczone i upo- 
zowane są identyeznie. W kompozycji Rubensa ho- 
norowe miejsce zajmuje para najdostojniejszych goś- 
ci — Herod z Herodiadą — zasiadający pod balda- 
chimem, za szczytem stciu. Główną dramatis perso- 
nae jest jednak sto-jąca na pierwszym planie Salo- 
me, fetórej postać — usytuowana w centr^im sceny 
— wyznaoza zarazem oś kicimpozycyjną calości. Ten 
sam ufeład powtarza się w giobelinie, z tą różnicą, 
że rulbensowskie figury ubrano w imne treści. Miejs- 
ce Salome zaljął tu Sarnson, stojący w tym samym 
punkcic kompozyeji i w ten sam sposób zw-rócony 
w stronę pary siedzącej u szczytu stołu, która iden- 
tycznie usytuowana i upoziowana — przedstawia 
przy zimianie treśd teśda i żonę Samsona.

Następnym bezpośrednim powtórzeniem jest po- 
stać sługi, który na wysoko uniiesionych rękach wno- 
si tacę z pieczonym ptakiem .Jest to szczegół nie bez 
znaczenia, bowiem choć sa.ma osóba ma w treśd ak- 
cji znaezenie drugorzędne, to spełnia ważną rolę 
kompoizyeyjną. Uniesiony wysoko ptak wyznacza 
majwyższy ipunkt, stanowdąc optyczny zwornik dla 
całej, rozciągndętej horyzantałuie koimpozycji i za- 
myka ją w ramy klasyezmego trójkąta.

Gzfwartym d ostatnim z głów.nych węzłów feompo- 
zycyjnych jest piostać mężczyzny siedzącego przy 
iprawym feońcu istołu. W gobetinie, tak samo jalk i na 
ry-cin/ie Blolswerta, jest on przedstawiony w oiemai 
ddemtyczny sposób. Jako jedyny iz ibiesiadników sie- 
dzi osoibno, po przeciwległej niż pozostalii stronie sto- 
łu. 2źwrócony plecami do widza, zwraca się w gwał- 
townym skręcie w lewo, ku środteowi sceny, obser- 
wując z natężoną uwagą przebieg akcji rozgrywają- 
cej się między głównymi bohaterami, zgrupowanymi 
po lewej stronie teompozycji. Dia utrzymania zwar- 
tości kompozycyjnej całośoi, postać ta ma znaczeniie 
teointrapuntetu, bowiem etospresją ruehu równoważy 
niejateo ciężar itreścdowy statycznej, choć ważndejszej 
grupy zajmującej lewą połowę teompozycji.

Zapożyczenia idą jeszcze dalej, gdy rozpatrywać 
toędziemy szczegóły opracowania wspomnianej posta- 
ci, tetóra stanow.i kompiłaioję dwóch osób występu-

7 A. SOMOV, Caialogue de la galerie des tableaux, t. 
II, St. Peterbourg 1901, s. 373, kat. 542; — BURCHARD,
o.c., reprodukuje II i III wariant kompozycji; obraz z ko-

jących w kompozycji Rubensa. Cechy generalne, a 
więc usytuowanie i ruch — powtórzone zostały za 
anałogiczną postacią w scenie Uczty Heroda, nato- 
miast w detalach (głoiwa, ubiór) wzoroem była po- 
stać ubranego w szubę star-ca, stojącego po przecdw- 
nej stronie atołu, obote sługi obnoszącego tacę z 
pieczonym pawiem.

Przy tak wielu uderzających podobieństwach 
t.racą na znaczeniu różnice, jateie dzielą oba dzieła. 
Zarazem jednak są one na tyie znaczne, że wźbra- 
niiają .otereślić karton gobelinu mianem teopii z Ru- 
bensa, a jódnooześn.ie na tyle drugorzędne, iż fakt 
ich istnienia n.ie wystarcza sam przez się na naz- 
wanie go swoib.O'diną tra:nspoizy.oją wzoru mistrza.

Przemożny wipływ indywidualności Rubensa był 
tia tyle siłny, że w dziele autora kartonu zbyt wie- 
le jest niewolniczych załeżności od pierwowzioru. 
Projektant Wesela Samsona nie był zatem jakąś 
wiiększą ihidy.widuailn.0ŚC‘ią twórczą. Można o nim je- 
dynie powiedzieć, że z profesj.oinaloą isprawniaścią 
posłużył ,się umiejętnie dziełem a.rtysty wybitnego 
i sławnego, przewyższającego wysoiko jego własne 
możliwości. Sposób, w jaki wykorzystał kompozycję 
mistrza nie pozwala też zaliezyć naszego autora do 
kręgu naśładiowców Rubensa, bo wymienione zapo- 
życzenia ma.ją charakter mechanicznego przeniesienia 
pewnych gotowycih sohematów. Jest to zatem naśla- 
downictwo .powierzcboiwine, które zagubiło ducha 
kompozycjii ruibeńsiOfwsteiej, względnie nie piodołało 
trudnemu zadainiu przekazainiia jego stylu.

Ocena ta jest może trochę zbyt surowa d nde cał- 
kiem sprawiedliwa, bo dokonana tylteo na podstawie 
oceny źródła pośredmiiego, jateim jest tkandna wyko- 
nana według n.ieznanego kartonu. Nie imiałam moź- 
liwości sprowdzenia, -czy zachawał się i jak wyglądał 
oryginalny karton, sądzę jednak, że nawet zakładając 
zubożenie wartości plastycznych w trakcie wykony- 
waniia gobełimiu — niie mylę się zbytmio w ocenie 
tailentu i tełasy artysitycznej twórcy jego projeiktu.

Nie podejmuję tu próby wysuwania hipotetycz- 
nych atrybucji, bowiem zadanie to wymagałoby po- 
szukiwań źródłowych. Przeciętna wartość artystyczna 
dzieła sprawia, że samo przez się nie może ono 
budzić szczegóinego zainteresowania, maitomdast bar- 
dzo ciekawe i pouczające wydaje się być prześle- 
dzenie przeidstawionej pawyźej metaimorfozy, jaką 
przesizedł w tym przyipadku wzór, zaczerpmięty z 
kompozycji jednego z na.jw.ięteiszyeh twórców epotei 
baroku.

Odrębne zagadnienie stanowi kwestia gdzie, kiedy 
i w jakim warsztaoie wykonano według owego tear- 
tonu samą tkaiminę. Przeoiętność klasy wykonania

lekcji H. Linde z Bridgeport (po 1630 r.) oraz jego zredu- 
kowaną wersję z galerii w Port Sunlight (po 1633 r.); we 
wszystkich Herod i Herodiada znajduja się po prawej stro- 
nie kompozycji.
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wyklucza imożliwiość, by mogła powstać w stojących 
na wysokiim poziomie warsztatach Brukseli. Charak- 
terystyczny kanon postaci ludzkich — dość szityw- 
nych w ruchu, o wydłużonych lecz nie smukłych 
proporcjach, przybranych w szaty układające się w 
duże lecz schematycznie modelowane fałdy — to 
cechy, które wskazywałyby raczej na warsztaty 
Oudenaarde. Z kolei stylowi tego ośrodka nie odpo- 
wiada typ bordiury naszego gobelinu, która w zesta- 
wieniu z raczej prymitywnym rysunkiem kompozy- 
cji figuraLnej — prezentuje się zaskafcująco dobrze. 
Ten właśnde sposób opracowania bordiury, w której 
wykonawca wypowiedział się z widocznie większą 
swoboidą, każe zwrócdć uwogę na środowisko arat- 
werpskie. Daisze izawężanie kręgu prawdopodohień- 
stwa dopriowadza do wskazania działającego w Ant- 
werpii przedsiębiorstwa braci Wautersów.8

Sugerowana atrybucja postawiona została na 
podistawie pozytywnyoh zdaniem autorki wyników 
a.nalizy formalnej, w której przedmiotem porównań 
z gobelinem malborskim były sygraowane dzieła ma- 
nufaiktury Wautersów. W dostępnym dla autorki za- 
krosie posłużono się izarazem świadectwem ipnzeka- 
zów archiwalnych, opublikowanych w tomie wypisów 
źródłowych, wydanych iprzez J. Denuce’a.9

Bracia Michał i Fiiip Wautersowie kantynuowald 
zawód swego ojca Jakuba (zm. 1660), doprowadzając 
rodaiirane przedsiębiarstwo do znakomitego roz.kwitu. 
Bardzo .szerdko rozwinęli też eksport swoich wyro- 
bów, stale wsipółpracując z domem handlowym For- 
choudtów w Antwerpii. Częściowo zachowane i opu- 
blikowane dokumenty tej formy w poważnym stopniu 
przyczyniły się do iiozróżnienia iposzczególnych serii 
oraz uśwdadomienia historykom sztuki rozmiarów 
produkcji, jaką rozwinęły warsztaty Wautersów. Dzię- 
ki sieoi agentów haradlowych, mających swoje składy 
w Sztokholmie, Frankfurcie, Wiedniu, Lizbonie, Ka- 
dyksie, Rzymie, Paryżu d Londynie — gobeliny Wau- 
tersów rozchodziły się sprawnie po całej Europie, 
ciesząc się wielkim papytem zwłaszcza w Anglii.

Obeeność sygnatury jest w wielu wypadkach je- 
dyną podstawą dla rozróżnienia identycznych stylowo 
i tematycznie gobelinów otou braci, któnzy prowadząc 
indywidualne warsztaty, posługiwali sią wymiennie 
tymd samymi kartonami, nierzadko odziedziczonymi 
j-eszcze po ojcu. Dodatkowe utrudraien-ie stanowi też 
fakt ikontynuowania tradycji artystycznych przez

8 Na temat warsztatów Wautersów: M, CRICK-KUNT-
ZIGER, Contributlon a fhlstotre de la tapisserie anver-
sotse. Les marąues et les tentures des Wauters, ,,Revue
Belge d’Archeologie et d’Histoire de l’Art” V, 1935, s. 35— 
—44; — E. DUVERGER, J. WALGRAVE, Antwerpse Wand- 
tapijten, [Katalog wystawy], Deurne 1973;—E. DUVERGER,
Antwerp tapestries, „The Connoiseur” 1977, nr 782, s. 274— 
—287 oraz G. W. DIGBY, Tapestries by the Wauters famlly 
for the Engltsh market [w:[ La tapisserie flamande aux 
XVII et XVIII siócles, Bruxelles 1959.

następne pokolenie rodziny Wautersów, dziedziczące 
wraz z warsztatem kartony gobelinów. Mowa tu o 
sipadkotoiiercaoh izmarłego w 1679 r. Michała Wau- 
tersa. Gdy w 1681 r. dokonali podziału majątku, na 
czele przedsiębiorstwa sitanęła zgodnie z wolą ojca 
na.jistarsza z jego córek — Maria Anna Wauteris-Thii- 
sius, iprzyjimując do współpracy swoich dwóch szwa- 
grów — Cornelisa de Wael i Jeremiiasza Cockx’a. 
Obaj łączyli umiejętraości tkaćkie z rolą przedsiębior- 
ców haradloiwych, cała zaś trójba miała dostęp do 
po.zostaiwionych przez Michała gotowych serii gobe- 
Iinów iora,z kartonów do tychże tkanin.10 Warto tu 
przypomraieć, że inwentarz siporządzany po śmierci 
Michała Wautersa wymiienia ponad 200 gobelłnów 
i kartonów, przy których w wiełu wypadkach podaine 
jest nazwiisko proijektarata.11

Ten nieco przydługi wstęp był koraieczny dla zo- 
brazowania faktu, że przez całą 2. połowę XVII w. 
trwa raieprzerwaraie ożywłona działa‘lność warsztatów 
prowadzonyoh przez tr.zy pokolenia rodziny Wauter- 
sów. Wobec stwierdzenia, że karton interesującego 
nas tu gobelinu z serii Dziejów Samsona mógł pow- 
stać po 1645 r. — istnieje teoretyczraie irraożłiwość, 
że gobelin został po raz pierwszy wykonany w war- 
sztacie założyciela dynastii Jakuba Wautersa, a po- 
raiewaiż ser.ia .o tym temaicie zamawiana je.st jeszcze 
w 1704 r. — to możłiwość daitowania r.ozciąga siię na 
iponad 50-letni ókres czasu.

Należy zatem uzasadhić, dlaczego postawioraa zo- 
stała hipoteza przypiisująca powstanie serii Dziejów 
Samsona działalraości Michała i Fili.pa Wautersów.

Przy analizie cech lindywidualnych, powtarzają- 
cych się w sygnowanych gobeldnach obu toraci, iwzię- 
te zostały pod uwagę zwłaszcza te serie, co do któ- 
rych poza niewątpliwym autorstwem, można jeszcze 
z dużą ścisłością okreśłić datowaraie.

Oba warunki spełnia seria Historii Eneasza12 we- 
dług kartonów Giovararaiego Francesca Ro.manelliiego 
(il. 4), która w 1674 ir. zamówiona została w atełier 
Michała Wautersa dla królowej szwedzkiej Jadwi- 
gi Eleonory, lecz wykonywana była już wcześniej, 
o czyim świadczy przekaiz źródłowy z 1673 r., faktu- 
ra za wysyłkę tejże ser.ii do Włoch. Podobieństwa 
sprowadzają sdę do bordiury, w której krótszych bo- 
kach pojawiają się kręoone kolumny owinięte kwia- 
tową girlaindą. Sam motyw, stosowany już w 1. poło- 
wie XVII w., nie staraowi jeszcze dowodu, jednakże

9 J. DENUCfi, Historłcal sources for the study of Fle- 
mish art, t. IV, Antwerp art-tapestry and trade, Antwerp 
1936.

10 Ibidem, s. XLVIII—XLIX.
u CRICK-KUNTZIGER, o.c„ omawia szczególowo zawar- 

tość wspomnianego inwentarza.

12 Repr. w katalogu DUVERGER, WALGRAVE, Ant- 
werpse Wandtapijten, o.c„ s. 61, kat. 27, il. 16 oraz DU- 
VERGER, Antwerp tapesterles, o.c., il. 15.
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II. 4. Michał Wauters, Gobelin z serii „Dzieje Eneasza i Dydony”, ok. 1674. 
(Repr. wg katalogu „Antwerpse Wandtapijten”, il. 16)

w omawianym przyipadku zaehodzi zbieżność w trak- 
towaniu rysunku girlandy, który jest dość suchy, 
operuje wyraźnym, czystym' konturem, natomiast 
pozbawiony jest maiarskiej mięsistości modelunku. 
Na cokołach kolumn umieszczono glówki puttów 
równie „graficzinie” traktowane.

Z warsztatu Michała Wautersa pochodzi też se- 
ria Dzieje Marka Aureliusza,13 wykonana w 3. ćwier- 
ci XVII w. według kartonów Abrahama van Diep- 
penbecka (il. 5), w której uderza podobieństwo ka- 
nonu postaci i zbLiżony sposób traktowania draperii. 13 14

13 Repr. ibidem, s. 64, kat. 29, il. 18.
14 Repr. w H. C. MARILLIER, English tapesterles of the 

elghteenth century. A Handbook to the post-Mortlake pro-

Do naszego gobelinu najbardziej zbliżona cecha- 
mi indywidualnego stylu jest jednak seria Królo- 
wej Zenobii14 według kartonów Jana von Hoebrac- 
ken (il. 6), tkana w warsztacie drugiego z braci — 
Filipa Wautersa — odnotowana w 1676 r. w doku- 
mentach handlowych Forchoudtów.

Wszystkie z przytoczonych przykładów stanowią 
zatem serie wykanane około 1875 r., a zbieżność ta- 
ka ma już eechy znamienności, upoważniającej jak 
sądzę do datowania na ten sam czas serii Dziejów 
Samsona. Żródłem pomoeniczym dla potwierdzenia

ductlon of English weavers, London 1930, il. 48 a-b; — na 
temat tej serii por. również DUVERGER, WALGRAYE. 
o.c., s. 75, kat. 40, il. 27.
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11. 5. Michal Wauters, Gobelin z serii „Dzieje Marka Aureliusza”, 3. ćw. XVII w. 
(Repr.fWg Antwerpse Wandtapijten, il. 18)

takiego datowainia jest pochodząca z 1676 r. wzmian- 
ka w korespondencji handlowej domu Forchoudtów, 
z której dowiadujemy się o bliżej nieokreślonyoh 
kłopotach, jakie iprzedstawiciel firmy w Kadyks ie 
miał ze sprzedażą złożonej z 8 sztuk ser.ii Dziejów 
Samsona.15 Przekaz ten nie stanowi co prawda bez- 
pośredniego dowodu, że ser.ia pochodzi z warsztatu 
Wautersów, jest to jednak wysoce iprawdopodobne 
w świetle udowodnionego faktu, że eksport wyrobów 
braci Wautersów prowadziony był przez dom han- 
dlowy Forchoudtów, nadto że firma ta preferowała 
gobeliny pochodzące z warsztatów braci.16

is DENUCE, o.c., s. 382—383: 8 stucken de Historie van 
Samson ellen 225 viercant.

18 Ibidem, s. XXXIX.
ll Ibidem, s. 101, (w rozdz. Memorlael Wauters — Jer.

Z serią Dziejów Samsona spotykamy się ponow- 
nie w 1685 r., tym raizem w dokumentach spadko- 
bierców Miidhała Wautersa, gdzie mówii się o serii 
Jazona i Medei, która ma: bordiury takie same jak 
„Historia Samsona”. Jest to zatem kolejny przekaz 
wskazujący na osoby braci Wautersów — ściślej zaś 
Filipa — bowiem seria Jazona i Medei opracowana 
była w jego warsiztacie.17

W wielokrotnie już cytowanych materiałach źró- 
dłowych, opuibliikowanych przez J. Denuce’a, seria 
Dziejów Samsona pojawia się po raz ostatni w 
pierwszych latach XVIII w., wśród faktur innego

Cockx — Cornelts de Wael): 7 stucken sayen locht van 
Jason en Medea, In 6 dieit m e t d e n b r e e d e n b o r t 
v a n S a m s o n r o n t sj> [podkr. M. K.]; na temat au- 
torstwa serii Jazona i Medei por. również CHICK-KUNT- 
ZIGER, o.C., S. 42.

251



MARIA KAŁAMAJSKA-SAEED

11. 6. Filip Wauters, Gobelin z serii „Dzieje krćlowej Zenobii”, ok.1676. (Repr.wg Antwerpse Wandtapijten, il.27)

wielkiego marehanda z Antwenpii — Mikołaja Nau- 
laertsa.18 Z dwdch za-chowanych wzmianek in-tere- 
sująca jest zwła-sizcza pierwsza — z 1704 r. — -bo- 
wiem szczegółowe wyliczeniie tematów składających 
się na pelną serię, pozwala -na ziden-tyfikowanie 
jej z poszczególnym-i gobelin-ami serii Dziejów 
Samsona, znaj-dującej się w zbiorac-h wiedeńskieg-o 
Kunsthistorisches Museum.

W skład tej senii wchodzi 8 gobelinów różny-oh 
kształtem i wymiiarami, k.tóre iłustrują kolejno na- 
stępujące epizody:
1. Ofiarowanie (Uofferhande w spisie Naulaertsa)
2. Samson rozdzierający Iwa (ou il arrache le lion)
3. Wesele Samsona (une piece Le Banąuet)

18 ibidem, s. 2G3: 1704 Memoire pour Monsr. Thomas de 
Pret des tentures de tappiseries suiuantes (...] item une 
tenture en 8 pieces representent l’Histoire de Samson: une 
piece Le Banąuet, ou on luy perce les yeux, ou Dalila luy 
raze les cheveux, ou il tire les pillers du temple, l’offer- 
hande, ou il bat les Philistins, ou il arrache le lion, ou

4. Samson zabijający Filistynów (ou il bat les Phi- 
listins)

5. Samson niosący bramę Gazy (ou il porta les por- 
tes de Gaze)

6. Samson i Dalila (ou Dalila luy raze les cheveaux)
7. Oślepienie Samsona (ou on luy perce les yeux)
8. Samson wstrząsający kolumny świątyni (ou il ti- 

re les pillers du temple).
Tytuły iposzczególmych s-c-en przyjęte zos-tały w do- 
słownym tłumaczeniu za okr-eśleni-ami tematów se- 
rdi, j-akich użyto w dokum-entach M. Naulaertsa z 
jedmym wyjątkiem, uezymiionym dla Wesela Sam- 
sona. Określenie Le Banąuet występujące w cyto- 
w-amym spisie jest już zbyt ogólnik-owe w-obec w-spół-

il porta les portes de Gaze, cette tenture peut śtre d 6 et 
ti f. 7 l’aune oraz ibidem, s. 306: Nonembris 1706, Memorie 
voor d’Hr Hendrlck van Joest van de naer volgende cae- 
ken op 4 e[llen] hoog met figuren d’Historie van Sam- 
ken op 4 e. [illen] hoog met flguren d'Historie van Sam- 
son, metende in het geheel 120 ellen.
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czesnej terjninologli, która w odniasieniu do tej 
sceny stosuje równolegle nawet dwie nazwy: We- 
sele wzglądnie Zagadka Samsona,9. Z tych dwóch 
tytułów wybrano pierwszy, który bliższy jest tek- 
stowi przekazu źródlowego.

*

Przedstawione dotychczas dane stanowią jak są- 
dzą, wystarczająco przekonywujące uzasadnienie dla 
postawiionego wcześniej przypuszczenia, że seria 
Dziejów Samsona powstała w Antwerpii, okolo 1675 
r., w warsztaeie Filipa lub Michała Wautersa. Po- 
zostaje zatem jeszcze do omówienia porównanie mal- 
borskiego Wesela Samsona z jego odpowiednikiem 
(il. 3), wohodzącym w skład serłi wiedeńskiej. Jest 
to zabieg konieczny, bowiem mimo pozornej iden- 
tycznośoi obu tkanin, dają siq zauważyć i różnice.

W obu wypadkach poslugiwano się niewątpliwie 
tym samym kartonem, toteż różnice dotyczą klasy 
wykonania, przemawiającej na korzyść egzemplarza 
wiedeńskiego. Cechuje go wieksza staranność i fi- 
nezja rysunku, co szczególnie wyraźne staje się w 
opracowaniu bordiury, której kompozycja uległa w 
gobelinie malborskim pewnemu zubożeniu. W dol- 
nym jej brzegu brakuje pionowych bukietów roz- 
dzielających wielkie festony, a górny pas — choć 
identyczny jeśli chodzi o kompozycję — jest o wiele 
prymitywniej, „grubiej” wykonany. Kolumny two- 
rzące pionowe boki bordiury oplata taka sama gir- 
landa kwiatowa, lecz składa się ona tylko z trzech, 
zamiast czterech zwojów. Redukcja ta wynika jak 
się wydaje, ze zmniejszenia wysokości gobelinu, bo- 
wiem skrócoine w -ten sposób kolumny dostosowane 
są do mniejszych rozimiarów głównego po!a kom- 
pozycyjnego, w którym — w stosunku do egzempla- 
rza wiedeńskiego — scena f.iguralna zamknięta zo- 
stała w węższym prostokącie. Zmianę tę przepro- 
wadzono jednak -zupełnie mechanicznie, poprzez pro- 
s-te obcięcie górnej i dolnej partii tła. Wieloposta-

19 Jest to ilustracja tekstu biblijnego, XIV Ks. Sędziów,
W. 10—14 A. PIGLER, Barockthemen, Budapest 1974, t. I,

ciowa grupa figuraina, pomieszczona w związku z 
tym w ciaśniejszej przestrzeini, „dusi się” wtłoczona 
w oiężką bordiurę. Spowoidowane w ten sposób za- 
cihwianiie proporcji odbija się niekorzystnie na wy- 
razie plastycznym kompozycji całej tkaniny.

W odniesieniu do szczegółów — widoczne jest 
wyraźne spłycenie modelumku twarzy d draperii, 
które w egzemplarzu wiedeńskim opracowane są o 
wiele bardziej malarsko.

Stwierdzenie wymienionych różnic oraz prymi- 
tywnego cha.rakteru dokomanych zmian, stwarza za- 
tem kolejny problem, stawiając przed koniecznoś- 
cią roizważenia pytania, czy mamy do czynienia ze 
słabs.zą repliką warsztatową, czy też wtórnym i 
uproszctzonym wydaniem tego samego tematu.

Przy masowej produkcji, jaką prowadzili Wauter- 
eowie, poziom artystyczny li techniczmy poszczegól- 
nych tkanin był ogromnie zróżnicowany — od serii 
prawdziiwie królewskich, jak wspomniana Historia 
Eneasza, aż po prymitywną tandetę, jaką zalewali 
rynek angielski. Ta rozpiętość gatunków znalazła na- 
wet wyraz w nomenklaturze używanej przez samyeh 
producentów, którzy swe pośłedniejsze gobeliny 
określali mianem „modeli angielskich”19 20.

Świadomość istnienia owych nierówności utru- 
dnia decyzję. Bez dodatkowych materiałów histo- 
rycznych nie można przesądzić w sposób kategorycz- 
ny, czy malborskie Wesele Samsona jest sprymity- 
zowanym późniejszym powtórzeniem, czy też mależy 
do słabszego gatunku gobelinów, produkowanego w 
manufakturze Wautersów równocześnie z lepszymi 
wersjami tej samej serii. W przypadku gobelinu 
z Malborka to właśnie zastrzeżenie skłania do więk- 
szej ostrożności w datowaniu i do ogólniejszego 
określenia czasu powstania — na 4. ćwierć XVII w. 
oraz do poprzestania na wskazaniu antwerpskiej fir- 
my Wautersów, bez imiennego przypisania go kon- 
kretnemu warsztatowi któregoś z członków tej ro- 
dziny.

s. 125; — L. REAU, Iconographte de l’art chrótten, t. II, 
cz. 1, Paris 1956, s. 239.

20 DUVERGER, Antwerp tapeseries, o.c., s. 282.
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TAPISSERIE ”LES NOCES DE SAMSON”

Propriete du Musee du Chateau de Malbork, la 
tapisserie en ąuestion represente u:n episode rare- 
ment interprete de 1’histoire de Samson, decrit dans 
la Bible, Livre des Juges XIV, v. 10—14.

L’image qu banąuet a ete empruntee, par 1’inter- 
mediaire de la gravure, au tableau de Rubens Ban- 
ąuet chez Herode. L’auteur du carton de la tapisse- 
rie s’est probablement inspire de la gravure de Shel- 
te Bolswert, publiee apres 1645 chez Gillis Hendricx 
k Anvers reproduisant le tableau de Rubens, peinte 
apres 1S30. Le cartonnier s’est servi, de l’ouvrage du 
maitre avec une adresse professionnelle remarąu- 
able, sans chercher a y introduire d’empreinte pro- 
pre. La composition de 1’ensemble a ete reprise a 
la lettre, en plus on ete cites plusieurs details de 
1’original.

La difference entre la composition de Rubens et 
la scene que represente notre tapisserie reside donc 
rien que dans le contenu historique. Le Banąuet 
chez Harode devint Noces de Samson grace a une 
intervention des plus simples, consistant dans la sub- 
stitution du personnage de Samson a la place de ce- 
lui de Salome, figurant chez Rubens.

Un interet reel offre la oomparison de la tapisse- 
rie de Malbork a la serie complete de I'Histoire de 
Samson, composee de 8 pieces, dont les Noces. Cette 
serie, jamais encore decrite appartient au Kunsthi- 
storisches Museum de Vienne. La piece de Malbork 
est probablement un fragment de quelque autre edi- 
tion de la meme serie. Comparee a celles de Vienne, 
tapisserie de Malbork apparait d’une executian peu 
soignee. Le groupe du centre, par suit de la suppres- 
sion d’une partie du fond, a ete abaissee, et la bor- 
dure d’en bas est bien moins riche.

Malgre ces differences, l’auteur de l’article est 
d’avis que, aussi bien la serie viennaise que la ta- 
pisserie de Malbork, proviennent de l’atelier des fre- 
res Wautres d’Anvers. Dans la correspondance de la 
ma.ison de commerce Forchoudt de la mene v.ille se 
trouve mentionnee (en 1676) une serie Histoire de 
Samson, composee (tout comme celle de Vienne) de 
8 pieces. Une caoperation suivie entre la maison 
Forchoudt et 1’atelier de Michel et Philippe Wau- 
ters etant certaine, on peut en deduire que les ta- 
pisseries en question ont ete l’oeuvre d’un des fre- 
res Wauters, probablement Philippe.


