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Najstarszy ogród publiczny w Polsce, udostępniony warszawiakom 

w 1727 r., to Ogród Saski, założony na tyłach Pałacu Saskiego, dawniej 

Morsztynów. Z rzeźbiarskich dekoracji tego ogrodu ocalało do dziś 21 

kamiennych, piaskowcowych figur. Największy, najciekawszy i najcen

niejszy to dziś zespół rzeźb parkowych pochodzących ze spuścizny daw

nej Rzeczypospolitej. Figury Ogrodu Saskiego, wielokrotnie konserwo

wane, sklejane, restaurowane po wszystkich kataklizmach, jakie nad na

szymi ziemiami przeszły, nie wszystkie już zachowały w pełni swą sub

stancję zabytkową, najczęściej głowy, ręce, atrybuty, wystające części 

szat są rekonstruowane. Rzeźbą zachowaną stosunkowo najlepiej, pra

wie całkowicie autentyczną jest stara statua podpisana na cokole „J o

wisz" ręką XIX-wiecznego konserwatora. Jowiszem nazywają ją także 

wszystkie dotychczasowe prace o Ogrodzie Saskim 1. 
Rzeźba nasza przedstawia młodego człowieka w zębatej koronie na 

głowie, w zbroi rzymskiej, przytrzymującego prawą ręką draperię na 

biodrze, zapewne płaszcz. Wzrok ma skierowany w dół i wzrokiem tym 

wskazuje nam siedzącego u stóp orła. Wbrew powadze korony i suro

wości zbroi postać jest subtelna i pełna wdzięku. Esowato wygięty, de

likatnie stąpający, pełnym gracji powściągliwym ruchem, wydaje się 

nasz król Olimpu raczej młodym książątkiem niż Gromowładnym wład

cą. W ogóle bardzo to dziwny wizerunek Jowisza, mocno niezgodny z no

wożytną ikonografią ojca bogów (w średniowieczu bywało, że przedsta

wiano Jowisza dość dowolnie) 2
• Po pierwsze - nie znamy dziś w sztu-

1 F. M. S o b i e  s zcz ań s k i, Warszawa, wybór publikacji, wyd. K. Zawadz

ki, t. II, Warszawa 1967, s. 242; J. K acz m a r z y k, Rysunki Jana Jerzego Her

scha - projekty rzeźb do Ogrodu Saskiego (Biuletyn Historii Sztuki, XXXIII, 1971, 

s. 277); E. Ch a r  a z ińs k a, Ogród Saski, Warszawa, 1979, s. 157. Figurę Jowisza

opublikował Z. H o r n  u n g, Wpływy drezdeńskie w rzeźbie polskiej XVIII wieku

(Teka Komisji Historii Sztuki, III, 1965, s. 242, il. 14 na s. 243).
2 Kalendarz krakowski na rok 1497 autorstwa augustianina brata Walentego

pt. Practica Anni MCCCCXCVII..., na karcie tytułowej ma drzeworyt z wyobra

żeniem Jowisza bez brody, w koronie i całkiem nagiego. Por. O. G. U t  h, Szkic 

historyczno-biograficzny zakonu augustiańskiego w Polsce, Kraków 1930, tabl. IV. 
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.ce nowożytnej Jowisza młodego, bez brody. Wprawdzie rejestry ikono
graficzne znają tematy z młodości Jowisza, ale jest to młodość bardzo 
wczesna - np. niemowlęctwo u Amaltei 3• Po wtóre - Jowisz nie wy
stępuje nigdy w zbroi. Spośród bogów olimpijskich jedynie Mars używa 
tego atrybutu, ale z kolei orzeł jest rzeczywiście atrybutem Jowisza, nie 
przysługuje za to nigdy Marsowi. W rezultacie możemy odpowiedzieć 
z całą pewnością - nasza rzeźba nie jest Jowiszem ani tym bardziej 
żadnym innym mieszkańcem Olimpu. Napis jest zgoła mylny, spowo

dowany nieporozumieniem, orła uznano w XIX w. za wystarczający 
argument dla identyfikacji przedstawienia. 

Jeśli zatem nie jest to ani Jowisz, ani żaden z Nieśmiertelnych, to 
kto? Otóż nie jest to osoba, ale personifikacja. W nieocenionym podręcz
niku Iconologia kawalera Cesarego Ripy widnieje kilka personifikacji 
mających orła u stóp. Nam jest jednak potrzebna taka, która miałaby 
jeszcze dalsze artybuty - koronę i zbroję, a była młodym człowiekiem 
bez brody. Personifikacja taka istnieje w kompendium Ripy, nazywa 
się „Intelletto" - Intellekt. Oto jak kawaler Cesare opisuje jego wy
gląd: ,,Młodzieniec ognisty, ubrany na złoto, ma na głowie złotą koro
nę ... jego włosy będą blond i zakręcone w piękne loki, z czubka głowy 
będą mu wychodziły płomienie ognia, w prawej ręce trzymać będzie 
berło, a lewą wskazywać orła, który będzie blisko [umieszczony]" 4

• Ale 
gdzie tu jest zbroja? Otóż; zbroja widnieje zaraz w na:st�pnym przepisie 
na Intellekt nr 2; Ripa często przedstawia po kilka różnych propozycji 
personifikacji na to samo pojęcie. Natomiast drzeworytnicza ilustracja 
zamieszczona przy tekście Intellektu nr 1 przedstawia połączenie obu 
przepisów - z koroną i orłem, ale w zbroi, może dlatego, że pierwsza 
propozycja, wbrew normalnej procedurze kawalera, zbyt zdawkowo 
i ogólnikowo traktowała ubiór „ognistego młodzieńca". ,,Intellekt już 
·z samej natury rzeczy jest nie podlegający zepsuciu i nie starzeje się
nigdy i dlatego też maluje się [go] jako młodego" - rozpoczyna wyjaś
nienia Ripa. Złote ubranie jest z kolei symbolem czystości i pierwotnej
nieskalaności umysłu w swojej istocie (,,purita e semplicita dell'esser
suo"), a włosy są przedstawione na „kształt szerokości operacji", jakie
intellekt dokonuje. Korona i berło są „znakami władzy, jaką 'ma on·
nad wszystkimi pasjami naszej duszy, nawet nad samą wolą". ,,Pło
mień - to naturalne pragnienie wiedzy, narodzone ze zdolności, jakie
posiadają przymioty umysłu, które zawsze aspirują do rzeczy wyższych

8 A. P i  g Ie r, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikono

·graphie des 17. und 18. Jahrhunderts, wyd. II, t. II, Budapest 1974, s. 141-142.
4 C. R i p a, La piu che novissima Iconologia ... , t. II, Padova 1630, (I wyd. -

1596), s. 345. ,,Giovanetto [sic] ardito, vestito dóro in capo terra una corona dóro 

... i suoi cappelli saranno biondi e acconci con bell'anellature, dalia cima del capo 

gl'uscira una fiamma di fuoco, nella destra mano terra uno scettro, e con la 

·sinistra mostrera un' aquila, che gli sia vicina".
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i boskich". ,,Pokazywanie orła palcem oznacza akt woli, jest po prostu 

rzeczą typową dla intellektu - przeprowadzać operacje w sobie samym 

z szybkością zwyciężającą orła w locie, który przewyższa w tym wszy

stkie inne ptaki i zwierzęta". Wreszcie w drugim przepisie pisze kawaler 

Cesare o zbroi: ,,wyobraża doskonałość intellektu, który uzbrojony 
w mądre rady z łatwością się broni we wszystkich pięknych i godnych 

pochwały pracach, jakie wykonuje" 5• Przy wykonywaniu naszej figury 

opuszczono berło, bo już korona zabezpieczała ten element wymowy ideo
wej, o jaki chodziło. To opuszczenie jest zrozumiałe także z dwóch in

nych względów. Po pierwsze, tego rodzaju wąskie i delikatne przedmio

ty trudno wykonywać w kamieniu, a zwłaszcza w piaskowcu, a po dru

gie nasza rzeźba powstała już ok. poł. XVIII w. W tym zaś czasie, w 150 

lat od napisania nieśmiertelnego traktatu Ripy, przepisy ikonograficzne 

obserwowano już znacznie mniej rygorystycznie. Już w XVII w. rzadko 
się zdarzało, żeby artysta aplikował swym postaciom malowanym czy 

rzeźbionym absolutnie wszystkie przedmioty, szczegóły stroju, przybra

nia głowy, jakie przepisał Ripa. Wybierano po prostu 2 lub 3 najbar
dziej charakterystyczne, najważniejsze ze względu na wymowę ideową 

lub najłatwiejsze do wykonania. W XVIII w. często ograniczano się już 

tylko do jednego. 
Tę właśnie figurę swego czasu przypisywaliśmy publicznie J. J. Pler

szowi s. W latach 1762-1763 dekorował on fasadę kościoła Pijarów 

w Wa:rszawie, ustawiono wówczas wielki .posąg Matki Bosktej Łaskawej 
i dwie figury świętych irycerzy rzymskich - Brymusa i Felicjana. Figu
ry te od 1886 r. znajdują się w kościele parafialnym w podwarszaw

skim Rokitnie 1. Jeden ze świętych Rzymian stoi dziś na fasadzie kościo
ła, drugi, rozbity i zdewastowany, leży w kawałkach na trawie przed 
kościołem. Porównanie ich zbroi, sposobu opracowania draperii, rzemie
n1 wiszących u pancerza i innych szczegółów z naszą ,rzeźbą I'IZekomego 
J,owisza pozwala uznać P,lersza za twór,cę ,takż·e tej trzeciej bguiry 
w rzymskiej zbroi. Opitlli.ę ·taiką uitwierdza jeszcze pmóW1I1anie draperii 

na Inte:Uekd,e ó. inn)Tich szczegółów ze znanymi mniej więcej współ

czesnymi pracami PiLersza w Warszawie i okoJ.icach (np. ambonia u Wi
zytek, i0łtarz główny kolegiaty w Łowiczu). 

I jeszcze ostatnia sprawa związana z Plerszowską figurą - źródła 
inspiracji. Jest rzeczą ze wszech miar ciekawą, że Plersz zlekceważył 
drzeworyt z dzieła Ripy, czy ściślej - uznał go tylko za inspirację iko-

s R i p a, op. cit., s. 345-346. 
8 W nie publikowanym referacie na posiedzeniu Komitetu Nauk o Sztuce 

PAN w dniu 13 IV 1972 pt. Rzeźba polska XVIII wieku a rzeźba włoska. 
7 Z. Ba t o w s ki, Pomnik Tarły w kościele jezuickim w Warszawie i jego

twórca. Przyczynek do dziejów rzeźby w Polsce w XVIII wieku (Sprawozdania 

z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział II, XX.VI, 1933, 

z. 3-6, s. 56).
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nograficzną. Pierwowzoru natury formalnej, artystycznej, poszukał gdzie 
indziej, w najbardziej szanowanym repertuarze - w sztuce antycznej. 
Układ ciała naszej personifikacji, ruch rąk, esowate wygięcie korpusu, 
oparcie całego ciała na jednej nodze, wzorował rzeźbiarz na statui tzw. 
Antinousa Watykańskiego. Jest to, jak wiadomo, kopia rzymska orygi
nału Praksytelesa. Nie ma zatem potrzeby pisania bliżej o tej znakomi
tej rzeźbie greckiej, której liczne kopie przechowują muzea Europy. 
Najpełniejszy egzemplarz znajduje się w British Museum w Londynie, 
tzw. Hermes Farnese, ale najbardziej znany i naśladowany przechowują 
zbiory watykańskie. Ten ostatni ma obie ręce utrącone. Dorabiali je 
rozmaicie w rozlicznych naśladownictwach różni artyści wszystkich wie
ków. W wypadku naszego Intellektu wydaje się, że można wskazać, za 
jakim pośrednictwem warszawski rzeźbiarz przyoblekł w polski kamień 
kształty marmuru znad Tybru. Pośrednikiem był sztych L. Vaccaria, 
XVI-wiecznego znawcy antyku, popularyzatora i sztycharza s. Żaden in
ny ze sztychów odtwarzających Antinousa Watykańskiego nie ma tak
wydłużonych proporcji i wysmukłego ciała, jak na rycinie Vaccariego.
Na dodatek sztycharz dokonał w swym dziele rekonstrukcji brakujących
rąk antycznego arcydzieła. Dłoń prawą kazał Antinousowi chować za
biodro, dłoń lewą przedstawił jako podtrxymującą draperię. Rzeźbiarz
warszawski układ powtórzył, odwracając tylko kompozycję w sposób
lustrzany. Rzecz szczególna, że spośród licznych reprodukcji graficznych
rzeźby watykańskiej wybrał Plersz tę XVI-wieczną, widocznie maniery
styczne wydłużenie proporcji najbardziej odpowiadało jego rokokowe
mu smakowi, również silnie wydłużającemu postacie, zgodnie zresztą
z powszechną modą połowy XVIII w.

Natomiast strój i atrybuty pochodzą oczywiście z ilustracji w po:l
ręczniku Ripy. Dokonał tylko Plersz dowcipnej modyfikacji - orzeł 
wskazywany jest wzrokiem, nasz Intellekt patrzy na ptaka u stóp, za
miast nakazanego przez Ripę wskazywania palcem. 

Antinous watykański cieszył się wśród artystów XVII i XVIII w. 
v;ielkim uznaniem. Zachowało się świadectwo, jak wysoko go cenił sam 
największy wśród ludzi dłuta - G. L. Bernini. Otóż w czasie swej 
podróży po Francji był Bernini 5 IX 1665 r. gościem Paryskiej Akademii 
Sztuk, gdzie wygłosił coś w rodzaju wykładu o przygotowaniu młodych 
adeptów sztuki. Biograf Berniniego i jego francuski przewodnik, sam 
przy tym zbieracz i teoretyk sztuki, P. Chantelou, zanotował co nastę
puje z tej wypowiedzi: ,,Mówił następnie, że będąc jeszcze bardzo mło
dym często rysował antyki i gdy przy pierwszym posągu, który rzeźbił, 
miał jakieś wątpliwości, szedł radzić się Antinousa, jak wyroczni. z dnia 

s L. Va c ca r i a, Antiq1Laru.m. Statuarum Urbis Romae, quae in publicis pri

vatisque locis visuntur icones, Rornae 1584, nr 53. 
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na dzień dostrzegał w tyun posągu piękności, który,ch jeszcze nie dojrzał 
i nie byłby nigdy zobaczył, gdyby nie imał się dłuta przy pracy" 9

• 

Niedawno zidentyfikowano jednego z berniniowskich aniołów jako 

wyraźną trawestację Antinousa 10• Wybrał sobie zatem nasz Plersz pier
wowzór znakomity. Jak widzimy, autorytet sztuki antycznej trwał właś
ciwie nieustannie przez wszystkie wieki, a zwłaszcza od czasów Renesan
su. Chociaż, trzeba podkreślić, rokokowa rzeźba środkowej Europy 

znacznie mniej ma odniesień do sztuki antycznej niż poprzedzająca ją 
rzeźba końca XVII w. i następująca po niej rzeźba neoklasycyzmu 
w końcu XVIII w. Plersz należy do ,chlubnych wyjątków. 

Nawiązanie do podziwianego marmuru antycznego zbliża naszą rzeź

bę do całej wielkiej rodziny europejskich powtórzeń Antinousa. Ogra

niczymy się do jednego tylko przykładu - pomnika marszałka Francji 
L. H. de Villars'ia dłuta N. Ooustou z 1714 r., w ratuszu w Aix 11. Tym
razem także Antinous ubrany został w zbroję. Oczywiście nie wierzę
w bezpośrednią zależność obu rzeźb, a Plersza od Coustou. Podobień
stwa wynikły ze wspólnego pierwowzoru.

Okazał się zatem nasz Jowisz nie tyle królem Olimpu, ile władcą 

ziemi - Intellektem. Jeszcze ciekawszą i bardziej zaskakującą sprawą 
jest jego zależność od antycznego marmuru znad Tybru. W dobie roko
ka, w czasach sztuki zdecydowanie antyklasycznej, w warszawskim 
środowisku wówczas, w chwili powstania naszej rzeźby również zde
cydowanie antyklasycznym, odwołano się do autorytetu rzeźby staro
żytnej. 

0 P. Fr e a rt de Cha n t e  1 o u, Dziennik podróży kawalera Berniniego

do Francji (J. B i a lo st o ck i, Dwugłos o Bernini m, Wrocław 1962, s. 88). 
10 R. Witt k owe r, Art and Architecture in Italy. 1600 to 1750, Harmonds

worth 1958, s. 111. 
11 A. E. B r i n c k ma n n, Barockskulptur. Entwicklungsgeschichte der Skulp

tur in den romanischen und germanischen Liindern seit Michelangelo bis zum 

Beginn des 18. Jahrhunderts, Berlin 1917, s. 343, il. 356. 




