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W XVII w. sztukę postrzegano jako domenę rozumu, stanowiła ją 
. reślona suma wiedzy oraz umiejętność stosowania ustalonych reguł 
^Przepisów. Takie pojmowanie sztuki było znane już od starożytności.

edług teorii barokowego klasycyzmu była ona zespołem zasad i praw 
^iśle podporządkowanych racjonalizmowi. Ten rodzaj wiedzy można by- 

nabyć jedynie podczas długotrwałego procesu kształcenia. Właściwej 
Sztuki należało więc nauczać, a przyszły artysta musiał zdobyć gruntow- 

e intelektualne przygotowanie1.
gruncie francuskim zadanie to miała realizować Królewska Akade- 

*a Malarstwa i Rzeźby w Paryżu (Academie Royale de Peinture et de 
nlpture), założona w 1648 r. Jednym z najważniejszych celów tej pań- 

w°wej instytucji artystycznej było kształcenie młodych adeptów sztuki2.
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Proces nauczania w Akademii prześledzimy na przykładzie kariery 
artystycznej Aleksandra Ubeleskiego (Paryż, 1649-1718), malarza 
o polskich korzeniach, żyjącego w Paryżu w dobie panowania Ludwi
ka XIV. Ubeleski studiował w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeź
by w Paryżu i w Akademii Francuskiej w Rzymie. Po powrocie do sto
licy Francji został przyjęty do grona akademików, a następnie 
mianowany profesorem paryskiej Akademii. W czasie praktyk profe
sorskich w latach 1693-1717 artysta stworzył szereg rysunków z mo
deli (academies), wykorzystywanych w akademickiej działalności dy
daktycznej .

W niniejszym artykule chciałabym skoncentrować się na związkach 
polskiego malarza z Królewską Akademią Malarstwa i Rzeźby, analizując 
jego drogę twórczą i obecność w Akademii w latach 1669-1718.

Niewiele wiadomo o wczesnej młodości Ubeleskiego, jak też pierw
szym etapie studiów w paryskiej Akademii. Z pewnością jego edukacja 
przebiegała według przyjętych wówczas standardów.

Pierwsze szlify i podstawowe umiejętności przyszli artyści nabywali 
podczas nauki w tradycyjnym systemie cechowym. Akademia zajmowa
ła się jedynie dalszym ich kształceniem. Studentom Królewskiej Akade
mii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu wpajano założenia akademickiej teo
rii sztuki poprzez wykłady i ćwiczenia praktyczne oraz program 
konkursów i nagród. W trakcie odczytów i konferencji (conferences) 
poddawano analizie wybitne dzieła, na przykład malowidła Rafaela 
Santi, Tycjana, Veronesa, Nicolasa Poussina czy Guida Reniego3. Szcze
gólną uwagę przywiązywano do prac Rafaela i Poussina. Jednocześnie 
omawiano tak zwane dzieła przyjęcia (morceawc de reception), to jest 
prace dyplomowe artystów, stanowiące podstawę przyjęcia aspirantów 
do grona akademików. Czyniono to w przekonaniu, iż analiza i inter-

3 B. Teyssedre, op. clt., passim; - A. Mćrot Les Confórences de 1’Acadćmie rogale 
de peinture et de sculpture au XVIIe siście, Paris 1996, tamże następujące teksty: 
Ch. Le Brun Sur le Saint Michel terrassant le demon de Raphael (7 maja 1667), s. 60-67; 
- N. Mignard, Sur la Salnte Familie de Raphael (3 września 1667), s. 81-90; - Ph. de 
Champaigne Sur Le Christ porte au tombeau de Titien (4 czerwca 1667), s. 68-73; - 
J. Nocret Sur Le Portralt du marquis del Vasto de Titien (1 lub 7 września 1668). 
s. 165-168; - L. Boullogne le Vieux Sur La Vierge au lapin de Titien (12 kwietnia 1670). 
s. 181-187; - Ph. de Champaigne Sur La Vlerge a 1'Enfant avec salnt Jean de Titien 
(6 lub 12 czerwca 1671), s. 203-205; - J.-B. de Champaigne Sur Les Pćlerins d’Em- 
maiis de Titien (3 października 1676), s. 229-234; - J. Nocret Sur Les P&lerins d’Em- 
mails de V6ronese (1 października 1667), s. 91-97; - Ch. Le Brun Sur Les Israeli- 
tes recueillant la mannę dans le desert de Poussin (5 listopada 1667), s. 98-112; - 
S. Bourdon Sur Les Aoeugles de Jćricho de Poussin (3 grudnia 1667), s. 113-129; - 
Ph. de Champaigne Sur Elićzer et Rebecca de Poussin (7 stycznia 1668), s. 130-139; - 
N. Loir Sur L'Hiver ou le Dćluge de Poussin (4 sierpnia 1668), s. 140-142; - J. Nocret. 
Ch. Le Brun Sur Le Rautssement de saint Paul de Poussin (6 grudnia 1670 i 10 stycz
nia 1671), s. 192-200; - J.-B. de Champaigne Sur La Madeleine pśnitente de Guide 

80 (11 kwietnia 1677), s. 240-244.
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Pretacja dziel mistrzów wskaże studentom drogę do uzyskania p

nej artystycznej perfekcji4. praktyczne. Począt-
Drugim istotnym elementem edukacJ * * Jodela wykonanych przez 

kowo polegały one na kopiowaniu rysu odlewy rzeźb sta-
Profesora iacademiesł. następnie ^"^^0^ 

rożytnych. Dopiero po nabyciu tych un ję , orzez jednego
rysunki z żywych modę., podczas 
2 dwunastu profesorów, który pelml swoją
nym przez Akademię5. rwintkowo szereg konkur-

Adeptów malarstwa do pracy'^^eh naJbardziej prestiżową by- 
sow i wiążących się z mmi nagród. Ws w wiecznym Mieście
la Prix de Romę, czyli wyjazd na studia Y™ ^ rzymskimi arcy.
najzdolniejsi zdobywali nowe dosm^C^konalJa swoich umiejętności

oraz dziel renesansowych 1 baro'

^^byt stypendialny mia. dia studentów

^alal im poznać z autopsji najlepsze według™ZuStwarzaniu cenio- 

■ Pogłębić swoje umiejętności dzięki «P kopie by,y tt7sylane
nych dziel. Z drugiej strony. SP°™***1 JZ nauczaniu studentów 
do Paryża i tam służyły jako pomoc dydaktyczn
na początkowym etapie edukacji akade™‘c “jJecności Aleksandra Ubele- 

Pierwszą informacją źródłową, dotyc ą jest wzmian-
skiego w gronie studentów w paryskiej in yt VAcademie royale de
ka w Sprawozdaniach Akademii (Proces-uerbau* de ^c « r.

Peinture o, de Scułpture). Informacja ta Euwp,e.

konkursu na wykonanie dzielą ^ został rozstrzygnięty
Konkurs, w którym Ubeleski zajął przypuszczać, iż Ubele-
28 marca 1671 r.7 Powyższe wiadomości;Lroistych^awodach malarskich, 
ski, aby zająć tak wysoką pozycję w ty znacznie wcześniej niż
musiał podjąć edukację artystyczną Wspomniany sukces nie
Przed rokiem 1669, w którym rozpisano konk

• D ,nUo de Peinture et de Sculpture contenant
4 Extraits des registres de 1'Academie oy forCe aue les statuts suWant iarticle

ai»ers rćglements par delibćrattons qul ont mesm j ^ &e VAcademie royale de
fd°uze) desd. Statuts de Feburier 1648 , w:] P ^ Montaiglon, t. I. 1648-1672, Parts 
P*nture et de Sculpture (1648-1792). publiće par A.
l875, s. 3; - A. Fontalne, op. ctt.. s. 62. cU s 20-22; - P. Marcel, op. cit.,

5 A. Fontalne, op. cit., s. 63-64, 67; - R- de n , gt Reglements de lAcademie
s- 91-95. Studenci sami opłacali pozowanie mo , ,g48 [w:j pr0cśs-verbaux..„ op.
Koyalle de Peinture et de Sculpture du mois de Feburier

Clt"61'' s' 8- R Crozet La vie artistląue en France au XVIF ślecie
6 P. Marcel, op. cit., s. 93; - R. cr 9-10.

9598-1661). Les artists et la societe, Pans ■ ■ VAcademie de France a Romę, 
n 7 J. Guiffrey, J. Barthelemy Listę de Penslon^es de (Ac 

Paris 1908, s. 11; - Proc6s-verbaux..„ op. cit..............
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byt odosobnionym wydarzeniem w karierze młodego artysty. Dostępne źró
dła informują nas, że 11 czerwca 1672 r. Ubeleski zdobył pierwszą nagro
dę w konkursie Akademii za kompozycję o temacie Rozrywki ofiarowane 
królowi przez miasto Dunkierkę. Malarz otrzymał srebrny lichtarz o war
tości 60 liwrów, co więcej - uzyskał Prix de Romę, najbardziej pożądane wy
różnienie, umożliwiające dalszą edukację w Wiecznym Mieście8.

Łatwo zatem obliczyć, iż pierwszy etap edukacji Ubeleskiego w Akade
mii trwał co najmniej trzy lata. W 1672 r., po otrzymaniu paszportu i po
braniu z kasy królewskiej 200 liwrów, grupa młodych stypendystów kró
la Ludwika XIV, pod opieką Noela Coypela - nowo mianowanego 
dyrektora Akademii Francuskiej w Rzymie, wyruszyła do Rzymu9. Arty
ści obrali trasę lądową przez Turyn, Mediolan i Florencję10. Pobyt w tych 
miastach byl doskonalą okazją do zwiedzenia tamtejszych zabytków 
i zgromadzonych w nich dzieł sztuki. W ten sposób już sama podróż do 
Rzymu odgrywała ważną rolę w edukacji, stając się źródłem nowej wie
dzy i przyszłych inspiracji. Pod koniec stycznia 1673 r. podróżnicy dotar
li do Wiecznego Miasta11.

Edukacja w Akademii Francuskiej w Rzymie była kolejnym, niezwykle 
doniosłym etapem kształcenia artystycznego, niejako jego ukoronowa
niem, dostępnym jedynie dla wybranych i szczególnie uzdolnionych stu
dentów. W ich gronie znalazł się polski malarz. Stypendyści mieli za za
danie kopiować w Rzymie dzieła zarówno antyczne, jak i nowożytne. 
Szczególny nacisk położono na odtwarzanie malowideł Rafaela Santi12-

8 29 października 1672 r. grono akademików pozytywnie zaopiniowało postępy arty
styczne malarzy (m.ln. Ubeleskiego), którzy mieli być wysiani przez króla na dalsze studia 
do Akademii Francuskiej w Rzymie. Correspondance des directeurs de 1’Acadśmle de 
France a Romę avec les surintendants des batiments, publiće par M. A. de Montaiglon. 
t. I, 1666-1694, Parts 1887, s. 38; - Procós-verbaux..., op. cit., t. I, s. 388, 400-401; - 
J. Guiffrey, J. Barthelemy, op. cit., s. 12.

9 9 listopada 1672 r. minister króla J.-B. Colbert sporządzi! paszport dla Noela Coype
la i podróżujących z nim artystów (m.in: Aleksandra Ubeleskiego, Antoine'a Coypela, Be
noit Farjata, Charles-Franęois Poersona, Jeana Tortebata, Pierre'a Monniera 1 Jeana Jouve- 
neta). Natomiast 11 listopada 1672 r. polecono wypłacenie 200 liwrów stypendystom- 
Correspondance..., op. cit., s. 39-40; - Comptes des Batiments du Roi sous le rśgne de 
Louis XIV11664-1715], publićs par J. Guiffrey, t. I, Paris 1881, s. 648.

10 W 2 połowie XVII w. istniały dwie alternatywne trasy podróży z Paryża do Wiecznego 
Miasta - droga lądowa lub droga morska (z Marsylii do Genui lub Pizy). R. Crozet, op. cit.. 
s. 10. Informację o zwiedzaniu włoskich miast (Turyn - przed 15 grudnia 1672 r., Medio
lan i Florencja - po 15 grudnia) czerpiemy z następujących dokumentów: List Ennemonda 
Servin, ambasadora Francji w Sabaudii, do Colberta z 15 grudnia 1672, [w:] Correspon
dance..., op. cit., s. 40-41; - List Colberta do księdza Strozzi, rezydenta we Florencji, z 9 li
stopada 1672, [w:], Correspondance..., op. cit., s. 40-41.

11 List Colberta do Errarda z 24 lutego 1673, [w:] Correspondance..., op. cit., s. 43-44; 
- H. Lapauze Histoire de 1’Acadćmie de France a Romę, 1.1 (1666-1801), Paris 1924, s. 36-

12 E.A. Standen The Sujets de la Fable Gobelins Tapestries, „The Art Bulletin", XLV1 
(1964), s. 156; - Z. Waźbiński O rozpoznawaniu wartości obrazów. Poglądy siedemna-

82 stowiecznych pisarzy i amatorów sztuki, Toruń 1975, s. 125.
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We pomijano jednak dzid Innych artystów uznanych za ^dnych naśla

dowania, takich jak Guido Reni. Domentchmo czy te ro u jdej
wszechnie uważano. Ze odtwarzanie arcydzieł pomaga w 
oraz rozszerza repertuar stosownych motywów i doskonałych rozwiązań
kompozycyjnych, wywodzących slezesztakl^czne^ ^

Studenci Akademii Francuskiej w Rzym ę . ip świe-
narodowych konkursach, organizowanych przez rzyms ą rów_
tego Łukasza (Accademia di San Luca). W jednym z mc Ubeleski
nież Aleksander Ubeleski. W 1677 r. kandydaci a
mleli za zadanie sporządzić projekt obrazu po tytu em zostały
* przecinający WęZet gordyjs^ J ^^tsce- Trzy dni ^niej 
ocenione, a projekt Ubeleskiego ^ Î*j£zedzlto przemówienie 
odbyło się uroczyste rozdanie nagród, kto P P , klasvcv-
Gioranmego Pietra Bel,orlego - głównego teoretyka barokowego klasycy
emuie Ubeleski otrzyma! sloty ^"^“^000, ar^sty 

Opisany werdykt jest potwierdzenie y . - z, Awia_
w stosowaniu reguł i zasad akademickiej teorii 
dectwem tego, że niemal siedmioletnie studia w
rzowi na gruntowne poznanie i przyswojenie osiągnięć Y

boskich, jak i twórców starożytnych. wysoką lokatą w kon-
Zdobyte przez niego umiejętności P q ^ęcie do Akademii.

kursie, stały się podstawą do podjęcia Hheleski DowróciiW 1679 r„ po zakończeniu rzymskiego etapu edukacji powrocal

do Paryża, aby ubiegać się o statut ^^^wlej statutach i rozpo- 
Procedura przyjęcia do Akadea111 jnien ^kazać się odpowied-

rządzeniach przewidywała, ze preten miesiąca^sunki na podstawie

mmi zdolnościami, wykonując w ciąg• iązku zwalniano kandyda-
obserwacji wskazanego modela . Z teg . tyczny i odznaczali się
tów. którzy mieli udokumentowany dorobek arty y y

13 A. Fontaine, op. Ot., s. 64, 66; - J. Blatostocki G.P. ZThumani

btarza i architekta" - manifest barokowego kIa^yZ™“' 66_67; - J. Białostocki Styi 

^tyczna. Z dzlejbw sztuki i myśli op. Ot, s. 84-85,
''TTiodiis" w sztukach plastycznych, [w:] Sztuka y

89; ~ A. Szczepańska, op. cit., s. 54; - W. Ta^ar^^’ °P'L vol '45ł f. 48 r.e v.; - / dise- 
4 Congregazione Generale del 15 agost • ■ di A. Cipriani
di figura neWArchWto storlco deliAccademia di San Lucasa

e E- Valeriani, eon un saggio di O. Michel, t. I, Roma ' & L vol 45, f. 51 v.; - / dise-15 Congregazione Generale deU’11 nouembre 1677, A. łx t..

ani ■■■, op. cit., s. 63-64. ASI vol 45, f. 51 v.; - Correspon-
16 Congregazione Generale dęli1lm**™ 'partego „Idea malarza", op. Ot, s. 66-67. 

dance..., op. cit., s. 434-435; - J. Białostocki, G. P. Uelionego
17 Procśs-verbaux..„ op. cit., t. II, s. 156. _ p Le Comte, 0p. cit.. t. III,
18 Extralts des registres de lAcademie..., op. •• • ' ? _ A Schnapper, op.

s- 79-80; - L. Vitet, op. Ot. s. I-VI; - N. Pevsner, op. Ot. s. 92
cit-. s. 27-36; - C. Goldstein, op. cit., s. 40-45.
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szczególnymi talentami. Opiekę nad postępami adepta sprawował profe
sor wyznaczony przez władze Akademii. Rezultaty pracy kandydatów 
opiniowano na walnych zebraniach. Gdy ocena dotychczasowej pracy 
była pozytywna, dopuszczano aspiranta do dalszych etapów procedury 
przyjęcia.

Artyści specjalizujący się w tematyce historycznej (peintres d’histoire) 
otrzymywali do opracowania tematy związane z „heroicznymi czynami 
króla”19. Tematyka dzieła przyjęcia (morceau de reception) nie była 
swobodnym wyborem artysty; wyznaczało ją grono akademików20. Tre
ścią zlecanych dzieł były aktualne wydarzenia historyczne, związane z pa
nowaniem Ludwika XIV, ubrane w kostium mitologiczno-alegoryczny lub 
odwołujące się do historii starożytnej.

Projekt zadanego tematu był przedstawiany członkom Akademii 
w czasie sobotnich zebrań. Jeśli pomysł malarza spotkał się z uznaniem, 
zlecano mu wykonanie obrazu olejnego o ustalonych wymiarach21. Koń
cowy efekt pracy kandydat prezentował przed zgromadzeniem, które po
dejmowało ostateczną decyzję w drodze głosowania. W przypadku pozy
tywnego werdyktu ogłaszano przyjęcie danej osoby do grona członków 
Akademii. Uwieńczeniem całego procesu była uroczysta przysięga złożo
na na ręce rektora Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. Dzieło no
wo przyjętego przechodziło na własność Akademii i umieszczano je w sie
dzibie tej instytucji22.

Na podstawie zachowanych dokumentów możemy stwierdzić, że 
27 października 1679 r. Aleksander Ubeleski stawił się przed członka
mi paryskiej Akademii i zaprezentował swoje prace. Zważywszy na do
tychczasowe osiągnięcia (druga nagroda w konkursie rzymskiej Aka
demii Św. Łukasza) artysta mógł albo zaprezentować swoją twórczość 
pochodzącą z okresu rzymskiego, albo przedstawić rysunki wykonane 
podczas miesięcznego studium nad modelem. Jego dzieła spotkały się 
z uznaniem, lecz, prawdopodobnie ze względu na brak kworum, pod
jęcie oficjalnej decyzji przełożono na kolejne zebranie. 4 listopada

19 F. Le Comte, op. cit., t. III, s. 79-80.
20 Extraits des registres de lAcademie..., op. cit., s. 4.
21 Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVII w. wymiary obrazów hi

storycznych zwykle wynosiły ok. 150x 180 cm. Oto przykładowe wymiary dzieł przyjęcia 
do Akademii malarzy historycznych z tego okresu: J.-B. Corneille (145x180 cm), 1675 r.; 
F. Bonnemer (148x 189 cm), 1675 r.; Bon Boullogne (152x 186,5 cm), 1677 r.; F. Verdier 
(145x187 cm), 1678 r.; P. Toutain (146x181 cm), 1681 r.; A. Coypel (153x184,4 cm), 
1681 r.; A. de Vuez (143x188 cm), 1681 r.; Ch.-F. Poerson (136x178 cm), 1682 r.; -Z.es 
peintres du roi 1648-1793, Musće des Beaux-Arts de Tours, 18 mars-18 juin 2000; 
Musće des Augustins, Toulouse, 30 juin-2 octobre 2000, passim.

22 Extraits des registres de lAcademie..., op. cit., s. 5; - F. Le Comte, op. cit., t. III, 
s. 79-80; - N. Pevsner, op. cit., s. 92-102; - J. Held Franzósische Kunsttheorie des 17- 
Jahrhunderts und der absolutistische Staat. Le Brun und die ersten acht Vorlesengen an

84 der kóniglichen Akademie, Frankfurt am Main 2001, s. 24.



MeMr UMesRt (1649-1716, w Krytej ***** Ma.arstwa , *»*>» w P*rytu 

1679 r. akademicy zdecydowali o dopuszczeniu malarza do procedu-

ry Po^^ym zaopiniowaniu zaprezentowanych prac 

leskiemu lemat związany z jednym z „heroicznych czynów krok S^T 

wano go jako Król ofiarujący pokój Europie24. Ikonogr ia ^ ,
Ubeleskiego odnosiła się do stosunkowo niedawnego wydarzenia- zm; ^ 
go 17 września 1678 r. pokoju w Nijmegen, zamykającego \ y 
gań Francji ze Zjednoczonymi Prowincjami2'’. Choć wojna Znr7edstawiano te 
lowicznym zwycięstwem Francji, w oflcj^ne^^ było jednym
wydarzenia jako wielki sukces monarchy. 26 » dzieło nrzu-
2 wielu obrazów, służących J miało ozdobić sale sie-
J?cia, jak i morceawc de reception innych arty ,wnr,v «wo-
dztby Akademii. Należy podkreślić, że gromadzone amo r 
isty ciąg narracyjny, którego celem było slawleme panu«cego. Z reguły

czyniono to w formie zawoalowanej, przy użyciu języ a termin.
Trudno precyzyjnie określić datę ustalenia tema^J Wlemy

Jaki wyznaczono Ubeleskiemu na prezen czlonkom Akademii
natomiast, że 11 stycznia 1681 r. artysta p . aietf0rvcz-
szkic do obrazu27. Zaprezentowane roZ^ą^"^z °’^Ptej pory nie mógł ich 
ny program dzielą zostały zaaprobowan . ,.n niejneLf0
zmienić. Aleksandrowi Ubeleskiemu zlecono ^konanie matov«d!a o ejneg^

na płótnie. Na realizacje obrazu
artysta nie zdołał wywiązać się w tp 7 P w ^ okresie funk.
Posiedzeniu 1 sierpnia 1681 r. Noel Coyp ,P nr/pd ironem
cję profesora-doradcy w Akademii.^a^ ^ obrazem podano
akademików. Jako przeszkodę w pracy n

23 Na zebraniu 27 października 1679 r. by'° ^

4. iS.Td“ ff -1« « —« precyzyjnie Zldenwt,.

kować przedstawionych wówczas prac. stvcznia 1682 r. Proces-verbaux..„
24 Temat obrazu pojawia się w sprawozdaniu z 31 stycznia lb»

°P- Cit., t. n, s. 214-215. . , alegoryczny przekaz są: wzmianka
25 Źródłami potwierdzającym zawar y w ść maiOWidla wygłoszonej dnia

W Sprawozdaniach Akademii o konferencji wyjaśWej neśC n .ferbaux.... op.
1 grudnia 1685 r. oraz opis obrazu ^f^Z^oyaSTpeinture et de Sculptu- 
cit„ t. Ii. s. 313: - N. Gućrin Descrlption de lAcademie royaie a
re' Publiees par A. de Montalglon. Paris 1893- *• ^7N1|megen Jest obraz Louisa de Boullo-

26 Innym płótnem będącym aluzją do pokoj } kJannsa po bltwle pod Akcjum. 
gnea (1654-1733) August zamykający rz - Artvsta ZOstał przyjęty do Akademii 
|76x2,5 cm. Amiens. Musóe de Picardie.
1 sierpnia 1681 r. Kolejnym Przykladem^°^ch^aty mjmegen 17u,rze-
la (1661-1722) Ludwik XIV odpoczywa na tonteOuv p>3 Malarz zostal aka.
Snia ,678. 153x184.4 cm. Montpellier. Musóe F^re,inv^UJ ^ § 23g Szerzej

demikiem dnia 25 października 1681 r. Les f 'J}aszkiewicz Historia Francji, Warszawa
0 Wspomnianych wydarzeniach politycznych. • . .„2
1985. s. 251;-W. Magdziarz Ludwik XIV. Wrocław 1991, s. 131 132.

27 Proc£s-verbaux..., op. cit., t. II, s. 179.
85
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chorobę i bliżej nieokreślone pilne sprawy. Zgromadzenie przyznało Ubele- 
skiemu kolejne sześć miesięcy na wykonanie obrazu28. Tym razem artysta 
wykonał dzieło terminowo i, jak można przypuszczać, w styczniu następne
go roku dostarczył do Akademii ukończone płótno.

Na kolejnym walnym zebraniu członkowie Akademii wydali stosowny 
werdykt, po uprzedniej ocenie gotowego malowidła. W sprawozdaniu z po
siedzenia możemy przeczytać między innymi, iż: „[...] w sobotę 31 stycznia 
1682 r. zgromadzenie przyjęło jako akademika Pana Alexandra Ubeles- 
ąuiego, Paryżanina, malarza, po przestudiowaniu obrazu zaprezentowa
nego przez wspomnianego Pana Ubelesąuiego. Wzmiankowany obraz 
przedstawia króla dającego pokój Europie, który został mu zlecony do wy
konania i został przyjęty głosami zgromadzenia” oraz, że: „[...] pan Ubele- 
squi złożył przysięgę zwyczajową na ręce pana Le Bruna i będą mu wrę
czone listy uwierzytelniające (Lettres de Prooision)''29.

W ciągu następnej dekady artysta aktywnie włączył się w nurt działań 
podejmowanych przez Akademię, regularnie uczestniczył w jej pracach, 
brał udział w zwoływanych co kwartał walnych zgromadzeniach. Na pod
stawie informacji zawartych w sprawozdaniach Akademii z tego okresu 
wiemy, że do problematyki edukacji przyszłych adeptów sztuki przykła
dano szczególną uwagę30. Jeden z odczytów Guilleta de Saint George,

28 Tamże, s. 193-194. O wymogu terminowości: Extraits des registres de IAcademie. 
op. clt., s. 3-4. Noel Coypel (1628-1707) znal dobrze artystę z podróży do Rzymu i pobytu 
w Wiecznym Mieście, gdzie byl dyrektorem Akademii Francuskiej w latach 1673-1675. Z do
kumentów wiemy, że 14 lipca 1681 r. artysta wziął ślub z Barbarą Fossier w kościele Saint- 
-Germain l’Auxerrois w Paryżu. Noel Coypel i jego syn, Antoine, byli świadkami na ślubie 
Ubeleskiego. Registre de Saint-Germain VAuxerrois, za E. Piot Etat-cwil de quelques arti- 
stes franęais. Extrait de registres des paroisses des anciennes archWes de la uille de Pa
rts, Parts 1873, s. 122; - H. Herluison Actes d’etat-civil d’artists Jranęais, Orlćans 1873, 
s. 436; - A. Jal Dtctionnaire critique de biographie et d’histoire errata et supplement pour 
tous les dictionnaires historiques d'apres des documents authentiques inedits, Paris 1867, 
s. 1212; - L. de Laborde Repertoire alphabetique d’artistes et artisans tires de l’etat ciuil 
parisien (XVIe-XVIIIe siścle), Bibliothcąue Nationale de France, Dćpartement des Manuscris, 
Division occidentale; sygn. NAF 12193; 156; Turgu-Valer; nr 63. 847.

29 Extraits des registres des deliberations de iAcademie rogale de Peinture et de Sculp- 
ture de 1648 a 1752,1.1, Annees 1648-1696, s. 465-466, Archives l'Ecole Nationale Superieu- 
re des Beaux-Arts w Paryżu, sygn. Ms. 11;- Ordre chronologique des receptions a IAcademie 
royale de peinture et de sculpture, de 1648 a 1702, s. 104, Archives l'Ecole Nationale 
Supśrieure des Beaux-Arts w Paryżu, sygn. Ms. 20; - Proces-uerbawc..., op. cit., t. II, 
s. 214-215. Dzieło przyjęcia zostało umieszczone w siedzibie Akademii: M. Brice, op. cit., s. 81-

30 Ubeleski uczestniczy! w zgromadzeniach Akademii: w roku 1682: 21 marca. 
27 czerwca, 28 grudnia, w 1683: 2 stycznia, 27 marca, 18 września, 25 września, 23 grudnia, 
w 1684: 8 stycznia, 18 marca, 14 września, 30 września, 30 grudnia, w 1685: 13 stycznia, 
29 grudnia, w 1686: 27 lipca, 7 września, 28 września, 28 grudnia, w 1687: 4 stycznia, 
13 stycznia, 22 marca, 30 sierpnia, 11 października, 20 grudnia, w 1688: 2 stycznia, 27 mar
ca, 30 września, w 1692: 5 stycznia. Procćs-verbaux..., op. cit., t. II, s. 218-219, 223-225, 
237-238, 239-240, 243-244, 255-256, 256-258, 264-265, 267-269, 271-273, 285-267, 
287, 293-294, 295, 314-315, 331-333, 334-335, 336-337, 342, 343-344, 348-349,

86 358-359, 361-363, 366-367, 368-369, 371-372, 383-384, t. III, s. 79-80.



Aleksander Ubeleski (1649-1718.1 w Królewskiej AKademii Malarstwa i Rzeźby u, Paryżu

historiografa Akademii, wygłoszony 1 grudnia 1685 r„ dotyczył dzieła

Przuięcia Ubeleskiego do grona akad^ikot^ doświadczenie
Zdobyte w Królewskiej Akademii Malarstwa Kze y ta

zaowocowało 26 stycznia 1692 r. nominacją na s an art
Profesora tej instytucji32. Trzy lata później, 1 sierpni ^ ^
sta otrzymał godność jednego z dwunastu pro esorow 
ich obowiązków należało między innymi prowadzeń!*; przezjeden r 

siąc w roku publicznych lekcji rysunku z żywego mo pdukac»
iy wyłącznym przywilejem
tystycznej w tej instytucji. Zadaniem P uczniów> jak też ocena
ustalenie pozy modela, stałe koryg™ a aadzór nad uczniami spra- 
Jch postępów. Pod nieobecność profeso . w Akade-
»owat asystent. Profesor, praktykujący wdanymW1 naJzdol. 
mit, wraz z rektorem, wyznaczony ’4P Do stalych zaJ?ć
mejszym rysownikom przewidziałne g Jego praca miała
Profesora należało również narysowa P dQ naśladowania
hyc pokazem mistrzowskich umiejętn > ryndkreślić fakt że
oraz podstawą do oceny rysunków uczmo’^ ^ kwestią kluczo-
umiejętność rysowania postaci w roż y historycznym [peintre

dla malarza trudniącego się mała
dhUbSi prowadzi! kurs rysunku z modela od .693

'ata. zwykle w czerwcu. Materialnym świadectwem jego dzird^noto^y
taktycznej w królewskiej instytucji są acodermes. wykonane w

» Pro^rkawe.... op. cii., t... a 313. - ***** «« <*“ U^rations ...

°P- Cit., s. 526-527. mieisce Jean-Baptiste’a Corncille'a
32 Malarz został mianowany asysten “V Akademii. Extralts des registres des

(1649-1695), który otrzyma! godność pw ,1 mnoloaique de tous les peintres, sculp- 
deliberations.:., op. cit., s. 630-631; - Ta ea h rAJd(}mie royate de peinture et de 
teurs, graueurs et honoraires, ąui ont e ę [1751], par M. Hulst, s. 106,
Sculpture, depuis son etabllssement [en 1 J p żu sygn. Ms. 23, I; - Notę
Archives 1'Ecole NaUonale Superieure des ea"* . e( de scuipture, s. 91, Archives 
(le Hulst sur 1'histoire de lAcademie rogale P Ms 28 bis; - Proces-ver-
1’Ecole Nationale Supćrieure des Beaux-Ar s ™ . ie L. Auvray, Dictionnaire generał
brlaux-’ °P- clt - Ł UI' s- 81: ' E' °Cllie" tlltnedJ!artsdu dessinjusąua nosjours, t. II.
Ues artistes de l’Ecole franęaise depuis l ong
paris 1882, s. 604. 7rnarłvm J.-B. Corneille’u. Extraits des

33 Ubeleski otrzyma! stanowisko Profes° ^ 2. _ Tabieau chronologiąue..., op. cit.,
registres des deliberations.... op. cit., s. buuo _procśs.verbaux..., op. cit, t. III, s. 168; 
brak nr strony; -Notę de Hulst..., °P-clt - ’ Jest to jednak efekt błędnego odczy-
~ N. Gućrin, op. cit., s. 57. A. Jal podaje 1 P
lania cyfry: 3. A. Jal, op. cit., s. 1212. clt s 2, 5; - Status et Reglements de

34 Extraits des registres de 1’Academie..., op. •• • j ^ 7?. _ M Brlce LAcademie
lAcademie..., op. cit., s. 8-10; - F. Le Comte, op. ci ., remarquable dans la
Hoyale de Peinture, [w: ] Description nouuelle de ce qu U y a de plu g?

ui!!e de Paris, Paris 1687, s. 80.
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praktyk profesorskich35. Zasługują one na bliższą uwagę, ponieważ ich 
analiza umożliwia poznanie warsztatu malarza-akademika oraz daje od
powiedź na pytanie, według jakich zasad prowadzono nauczanie w Aka
demii na przełomie XVII i XVIII w.

Spójrzmy na rysunki Ubeleskiego oczami siedemnastowiecznego znaw
cy przedmiotu, szczególnie wrażliwego na zgodność dzieła z założeniami 
doktryny akademickiej. W środowisku paryskiej Akademii głównymi kry
teriami oceny pracy malarza były: inwencja, dyspozycja, rysunek, propor
cje, ekspresja i koloryt. Już sam ich rozkład jasno obrazuje istniejącą 
wówczas hierarchię ważności środków artystycznego wyrazu36. Spróbuj
my zastosować ten sposób analizy dzieł do omówienia academies, wyko
nanych podczas lekcji prowadzonych przez Ubeleskiego: Mężczyzna le
żący ze wzniesionymi ramionami (ił. 1 )37, Mężczyzna siedzący bokiem 
(ił. 2)38, Mężczyzna siedzący bokiem, ujęty z lewego profilu (ił. 3)39, 
Dwaj mężczyźni (ił. 4)40, Dwaj siedzący mężczyźni (ił. 5)41.

Inwencję - pierwsze z wymienionych kryteriów - rozumiano jako wy
bór motywów do określonego tematu, który był traktowany priorytetowo, 
gdyż od niego głównie zależała ocena wartości dzieła42. Studia akademickie

35 Rysunki Ubeleskiego wykonane z modela w liczbie osiemnastu są przechowane w zbio
rach Ecole Nationale Supćrieure des Beaux-Arts w Paryżu. Artysta prowadził lekcje z żywego 
modela w czerwcu 1693, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1704, w lutym 1705, w 1706 
(brak określenia miesiąca) oraz w październiku 1716 i 1718. Inuentaire des Figures en des- 
sein sur papier, donnees par Messieurs Les Recteurs & Professeurs de 1'Academie rogale 
pendant leur mois d’Exerclce..., [w:] Irwentaire des ouorages de sculpture en plastre appar- 
tenant a 1'Academie royale Peinture et de Sculpture, s. 25-28, Archives l’Ecole Nationale 
Supćrieure des Beaux-Arts w Paryżu, sygn. Ms. 36; - Proces-verbaux..., op. cit., t, III, s. 114.

36 A. Fćlibien Entretiens sur les vies et les o uv rag es des plus excellens peintres an- 
ciens et modernes, t. IV, Paris 1685, s. 17; - A. Szczepańska, op. cit., s. 55, 58-59; - 
W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 458-459.

37 Sangwina i kreda na beżowym papierze (plama w prawym górnym rogu), sygnatura 
sangwiną w prawym dolnym rogu: Alexandre juin 1699; adnotacja piórem: 61; 42,5 x57,2 cm, 
Paryż, Ecole Nationale Supćrieure des Beaux-Arts, nr inw. EBA 3210.

38 Sangwina, węgiel i kreda na jasnobeżowym papierze (plamy), sygnatura sangwiną 
w lewym dolnym rogu: alexandre; 57,5x44 cm, Paryż, Ecole Nationale Supćrieure des 
Beaux-Arts, nr inw. EBA 3219.

39 Węgiel i kreda na jasnobeżowym papierze (plamy), sygnatura węglem w lewym dol
nym rogu: alexandre; 56,8x43,2 cm, Paryż, Ecole Nationale Supćrieure des Beaux-Arts, 
nr inw. EBA 3221.

40 Sangwina, węgiel i kreda na beżowym papierze (cieniowanie), sygnatura węglem w le
wym dolnym rogu: Alexandre; 53x45,2 cm, Paryż, Ecole Nationale Supćrieure des Beaux- 
Arts, nr inw. EBA 3220.

41 Sangwina, węgiel i kreda, pastel czerwony i indygo na beżowym papierze, przyklejo
nym na karcie z Akademii Św. Łukasza, sygnatura węglem w lewym dolnym rogu: Alexan- 
dre octobre 1716 et 1717; adnotacja piórem 21. n° 1; 56x41,8 cm, Paryż, Ecole Nationale 
Supćrieure des Beaux-Arts, nr inw. EBA 3218.

42 Takie rozumienie inwencji prezentuje Roger de Piles (1635-1709). W. Tatarkiewicz, 
op. cit., s. 463, 467. O znaczeniu tematu w dziele sztuki: A. Szczepańska, op. cit., s. 52.

88 54-55, 59; - A. Fontaine, op. cit., s. 72-78; - W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 465.



Aleksander Ubeleski (1649-1718) w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu

1. A. Ubeleski Mężczyzna leżący ze wzniesionymi ramionami, sangwina 
* kreda na beżowym papierze, czerwiec 1699. Paryż, Ecole Nationale Superieure

des Beaux-Arts

2. A. Ubeleski Mężczyzna siedzący bokiem, sangwina, węgiel i kreda 
na jasnobeżowym papierze. Paryż, Ecole Nationale Superieure 

des Beaux-Arts 89
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3. A. Ubeleski Mężczyzna siedzący bokiem, ujęty z lewego profilu, węgiel 
i kreda na jasnobeżowym papierze. Paryż, Ecole Nationale Superieure

des Beaux-Arts

z modela najczęściej przedstawiały jedną postać (il. 1, 2, 3), rzadziej 
dwóch mężczyzn (wiemy, że Akademia zatrudniała tylko dwóch mode
li)43. Zwykle są to pozy bitewne - postacie walczące, atakujące bądź osła
niające się przed ciosem, już powalone na ziemię, ranne lub chwilowo od
poczywające. W rysunkach pojawiają się elementy militarne: tarcze, 
rękojeści mieczy lub drzewce włóczni (il. 1 i 2). Starano się oddać po
prawną, lecz wyidealizowaną anatomię ciała oraz pracę mięśni44. Posta
cie, choć ujęte w dynamicznych pozach, wydają się jakby zatrzymane 
w wybranej fazie ruchu, wyważone i niezbyt gwałtowne. Upozowanie modeli

43 F. Le Comte, op. cit., t. III, 79-80.
44 A. Merot Les Conferences..., op. cit., tamże następujące teksty: M. Anguier Quatre 

conferences sur 1’anatomie (1672), s. 252-254; - tenże Sur 1’anatomiepour bien connaitre 
les mouuements et le repos des muscles (6 sierpnia 1672), s. 266-276; - tenże Sur une 
methode particuliere qu'il Jaut tenir pour faire une figurę anatomiąue de sculpture, et 
comme il conuient s’en seruir pour la Jacilite de dessiner (3 września 1672), s. 277-279; 
- tenże De l’action du muscle et de ses parties agttćes par le commandement de la vo-

90 lonte (1 października 1672), s. 280-284.
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A. Ubeleski Dwaj mężczyźni sangwina, węgiel i kreda na beżowym papierze 
(cieniowanie). Paryż, Ecole Nationale Supćrieure des Beaux-Arts

"Ttfywa na odczucie sztuczności u odbiorcy, któremu brak w modę 
Oralnego, swobodnego ruchu. Postacie często są tak ustawione, aby - 
słonic intymne części ciaia, zdarza się też, iż te parhe rysunku są y - 
letnie zatarte. W myśl przepisów klasycznej teorii akademickiej a t 
mógł być naturahstyczny, ani nawet realistyczny. Troszczono się równ eż 
0 obyczajność szkiców, w czym wyrażała się zasada bienseance (p y 
zwoitości, stosowności) i decorum45. , ...

Kompozycję academies najczęściej można zamknąć w kształcie trój
kąta (il. 2, 3, 4) bądź w zwielokrotnieniu tej geometrycznej igury • • •
Tym samym układ jest wyważony i z góry zaplanowany, a calosc staran- 
nie przemyślana i harmonijna41’.

•• nn rit s 71A. Szczepańska, op.45 J. Białostocki G.P. Belloriego ..Idea malarza . P^' odpowiednioścr costu-
c‘t-. s. 54, 58; - W. Tatarkiewicz, op. cit.. s. 463. 465. O fasadzle gP 84_85_ 8g

W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 461: - J- Biaios oc i A? Mćrot Les Confćrences....
46 H. Testelin Sur 1’ordonnance (5 listopada 1678), [w.) A. Mero 

°P- cit., s. 339-346. 91
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5. A. Ubeleski Dwaj siedzący mężczyźni, sangwina, węgiel i kreda, pastel 
czerwony i indygo na beżowym papierze, październik 1716. Paryż, Ecole 

Nationale Superieure des Beaux-Arts

Studia aktów są jeszcze jednym dowodem potwierdzającym fakt, że 
uczono przede wszystkim rysunku, pomijając zagadnienie koloru47- 
O prymacie linii świadczy nie tylko ograniczona gama kolorystyczna. Li
nearny charakter szkiców dominuje nad pozostałymi środkami arty
stycznego wyrazu. Wszystkie elementy dzieła - kompozycja, układ ciała, 
gesty, wyraz twarzy, kontur, trójwymiarowość bryły, cieniowanie, zróż
nicowanie faktury przedstawionych motywów - zostały wydobyte za po
mocą kreski. Wszak disegno był uważany za ojca trzech dziedzin sztu
ki: malarstwa, rzeźby i architektury. Należy podkreślić staranność 
w wykonaniu rysunków, próbę zróżnicowania faktury ciała, włosów, 
draperii, kamienia, listowia etc.

47 R. de Piles, op. cit., s. 8-14; - H. Testelin Sur l’usage du trait et du dessin (16 lute
go 1675), [w:] A. Merot Les Conferences..., op. cit., s. 305-312; - W. Tatarkiewicz, op. clt., 

92 s. 456; - A. Szczepańska, op. cit., s. 63.



Aieicunder UUlesk, U649-, 7,8, w Krtto*** ^

Proporcje pozujących męZczyzn *
ki miaiy być zbliżone do ideału rzezb anty y , . , rmnn
krępą budowę ciała, nawiązując do dziei hellenlslycznyćh jak Ompa 
Laokoona. Ga, przebijający się mieczem po zabiciu żony czyDmiera 
Jący Gal”. Według akademików, idealną sylwetkę mia mu 
czyzna o szerokich barkach oraz masywnych ^“tety
Walorom fizycznym często przypisywano konkretne. P J>™i 
charakteru, takie jak szlachetność, waleczność, har
S°*\V rysurdtach z modela nie naśladowano przypadkowych, osób. Wprost 

Przeciwnie: modeli pozujących w Akademii starannie doh.eranmM 
Mę oni odznaczać odpowiednimi, czyli klasycznym, ProPoraJa™ a za 
(decorum). Poza modela również nie była dowo na, ec Pro_
Planowana przez profesora, a nawiązująca do ani yczny 0Htworze
resor czuwał także „ad właściwym, to Jest >™Xowan^m™ 

nlem. Proces rysowania polegał na ..korygowaniu o oracv5o xrze.
ha wzór idei, którą arlystą ma w umyśle, przystępując do prac^ Trze 
ba pamiętać. Ze kształceniu artystów w siedemnastowlecz^j Francjinie 
Przyświecała zasada prawdy i wierności naturze, ecz Dozu1acego
dobieństwa (uraisemblance). Dostosowywano ; ,
do form ogólnych i Idealnych, tworzących wyważony I harmonijny efekt

owy. «tawieniu w dziele uczuć posta-Ekspresja polegała na czytelnym przedstawieni
ci5>. Wyrażano je npozowaniem odpowiednim do eharató^l ^
sankach akademickich Ubeleskiego widz me ma wą^ dQ walRi
atakuje, czy się broni (U. 1). ^toJne (ii. 4) lub spokoj-

i skupiona. Pozorowane sceny są wjrazi _ teatralne gesty
ne (il. 2, 3). gdyż tylko dziełoakademika. Co 
spełniało w pełni kryterium ekspreso wy ^ mialy bowiem
^ęcej. pozy zostały dobrze PrzemyS^ J^kreślone i widoczne emocje 
Vvyrażać konkretne stany ducha, przekazyw 48 49 50 51

48 A o , a 68 60- - A Mćrot Les Confćrences..., op. clt., tamże na-
A. Szczepańska, op. clt., s. 58, 60- . (a figure humatne expliquśes sur l an-

^tępujące teksty: S. Bourdon Sur les propo Remaudin Sur l’art de tratter les bas-
tique (5 lipca 1670), s. 247-251; - M_ 293. _ H. Testelin Sur les proportions
refię/s (9 lipca 1673, 5 sierpnia 167; l ‘’i .' s r k, corps humain reprćsente comme
(2 października 1678), s. 327-338; " ^- R de Pdes op- cit„ s. 5-8.
Une forte citadelle (2 lipca 1672), s. 255 265,

49 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 462. Bellorieao „Idea malarza", op.
50 A. Fontaine. op. cit., s. 64, 66; - J. Bia ostock. G.P. ^Szczepańska, op. cit.,

W., s. 66-67; - J. Białostocki Styl..., op. cit, s. 84-85, 89,

s- 54; - w. Tatarkiewicz, op. cit., s. 469. .pr,uiace teksty: Ch. Le Brun Sur
51 A. Mćrot Les Confśrences.... op. cit, tam 1 145-162: - H. Testelin Sur

L'Expression des passions (7 kwietnia i maJf„7C.j = 513-326; - A. Fontaine, op. cit.,
* expression gśnśrale et partlculiśre (6 czerwca 93
s- 68-69; - W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 465.
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oraz nastroje osób. Charakter sceny wydobywano dzięki odpowiedniej 
pozie, gestykulacji i mimice: ściągnięte brwi, rozwarte usta, rozdęte noz
drza lub skupiony, spokojny wyraz twarzy (il. 3). Analizowanie obecnych 
w dziele psychologicznych reakcji i uczuć, które kierują ukazanymi po
staciami, było ulubionym zajęciem siedemnastowiecznego odbiorcy dziel 
sztuki52.

W procesie nauczania brakowało natomiast uwrażliwienia na kolor. 
Nie powinien więc dziwić fakt, że kolorystyka to ostatnie kryterium, czę
sto traktowane marginalnie. W pierwszych dekadach funkcjonowania 
Akademii lekceważenie znaczenia odpowiedniej gamy kolorystycznej by
ło świadome i celowe. Nie tylko nie ceniono tego środka artystycznego 
wyrazu, ale wręcz uważano go za szkodliwy. Motywowano to oddziaływa
niem kolorów na zmysły, a nie na rozum. Podkreślano, że kolorystyka 
podoba się oczom, lecz nie ma racjonalnego przesłania53. Rysunki wy
konane węglem, sangwiną i kredą prezentują ograniczony wybór barw, 
pozwalający uzyskać koloryt ciała i modelunek światłocieniowy, wywo
łujący złudzenie trójwymiarowości54. Wśród rysunków Ubeleskiego jedy
nym przykładem pracy wprowadzającej kolor jest academie z 1716 r. 
(il. 5). Jednakże i w tym wypadku kolor jest wtórny - wypełnia po
wierzchnię wyznaczoną przez kontur. W latach osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych XVII w. nastąpiła swoista rehabilitacja koloru. Jednak 
dokonane wówczas zmiany nie wpłynęły znacząco na Ubeleskiego, który 
w tym okresie był już w pełni wykształconym akademikiem. W swojej me
todzie pracy pozostał wierny dominancie rozumowej, z której pośrednio 
wynikała drugorzędna rola koloru. Academies wykonane przez Ubele
skiego obrazują wcielenie w praktykę dydaktyczną klasycznej teorii sztu
ki akademickiej. Oczywistością jest możliwość wykorzystywania układu 
pozujących w późniejszej twórczości malarzy akademickich.

Nauczanie w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu na 
przełomie XVII i XVIII w. koncentrowało się na wykształceniu u studen
tów umiejętności przedstawienia postaci ludzkiej w ruchu, w różnorod
nych ujęciach i pozach. Stanowiło to najważniejsze zagadnienie dla adeptów

52 A. Felibien, op. cit., t. IV, s. 232, 234; - A. Szczepańska, op. cit., s. 58-59.
53 A. Merot Les Conferences..., op. cit., tamże następujące teksty: L.-G. Blanchard Sur 

le merite de la couleur (7 listopada 1671), s. 206-213; - J.-B. de Champaigne Contrę le 
discoursfalt par M. Blanchard sur le merite de la couleur (9 stycznia 1672), s. 214-217;
- Ch. Le Brun Sentiments sur le discours de merite de la couleur par M. Blanchard 
(9 stycznia 1672), s. 218-223; - P. Sćve Sur un ouurage intitule „Conuersations sur la 
couleur” (6 marca 1677), s. 235-239; - H. Testelin Sur la couleur (4 lutego 1679), s. 355-366;
- R. de Piles, op. cit., s. 36-38, 40-41, 43; - A. Fontaine, op. cit., s. 67.

54 A. Merot Les Conferences..., op. cit., tamże następujące teksty: H. Testelin Sur le 
clair et 1'obscur (5 listopada 1678), s. 347-354; - Ph. de Champaigne Sur les ombres 
(7 czerwca 1670), s. 188-191; - S. Bourdon Sur la lumiere (9 lutego 1669), s. 169-180; -

94 R. de Piles, op. cit., s. 45.
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malarstwa historycznego (peintre d'histoire). Ich
tworzenie wieloosobowych scen o tematyce rehgijnej.mi g ^
alegorycznej, obrazujących wydarzenia starożytne bądź współczesne

gloryfikujące władcę. . SDelnić powyższe oczekiwa-
Wyksztalcenie peintre d histoire zdolny P rivdak-

nia traktowano w Akademii priorytetowo. Dlatego ez ca y P nQ
tyczny byl odpowiednio ukierunkowany^ JLie
na właściwe wybory - nie rysowano dowolnych moiywu’ ' aH7nrtliare£fo 
wybrane. Ułożenie pozujących było ściśle usta one prz 
naukę profesora lub jego asystenta. Ćwiczono rysow^e ideainych pro 
Porcji i anatomii na wzór posągów antycznych (btenseanc^de-co l

Studiowano anatomię, układ
golnych partii ciała w ruchu, naw® P ^ Pestrzeganla zasady 
rożnych przedmiotów, tym samym wd e uc?ono umiejętności
Prawdopodobieństwa (uratsembfarw^ w konkretnego uczucia. 
przekazania za pośrednictwem upozow g ^ sQbą powiązane, by 
Wszystkie składniki etapu nauczania by y ieietności
w pełni wyposażyć przyszłego malarza w szeroki wachlarz umiejętn ,
które miał wykorzystać ku chwale króla, Akademii i w asi j.




