


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Probusa do pasji, odmawiając  kategorycznie wydania oryginału swego pełnomocnictwa (zob. opis wydarzenia na s. 236). Czyżby 
właśnie oryginał był konieczny kancelarii? 

Sprostować jeszcze można kilka innych kwestii. Na s. 51 mowa jest o katalogu biskupów z „około połowy XII w.", więc 
należało podać, iż cytowany tu zresztą  J. S z y m a ń s к iwykazał istnienie takowego już wcześniej. Wbrew temu, co pisze Autor 
na s. 216, list Henryka IV do biskupa nie mógł chyba powstać w kancelarii odbiorcy; ponad wszelkimi argumentami 
dyplomatycznymi musi tu stanąć  oczywista logika układu nadawca — adresat. Niejasny jest akapit (s. 238), gdzie zestawia się 
kanoników „pomagających  biskupowi w administrowaniu diecegą"  (cóż to oznacza?); zestawienie to zbiera biskupich 
prokuratorów w różnych miastach (zdaje się zresztą,  że Autor, w sposób zupełnie nieuprawniony, skojarzył tych prokuratorów 
z prokuratorami biskupimi w Kurii Rzymskiej). 

Mimo powyższych polemicznych uwag, książkę  R. Żerelika odłożyć można po lekturze z uczuciem dużej satysfakcji. 
Dowiedzieć się można z niej bardzo wiele o funkcjonowaniu  rozważanej kancelarii, a waga poruszonego tematu nadaje 
ustaleniom ogólniejszy walor dla wszelkich rozważań o wczesnych dziejach polskich kancelarii. Nie zostały natomiast jeszcze 
chyba w pełni wykorzystane możliwości analizy składu personalnego kancelarii. A bez tego obraz kancelarii — właśnie jako 
zbiorowiska ludzi, nie zaś bezdusznej instytucji — nie będzie dostatecznie pełny. 

Tomasz  Jurek 

J. В a s с h e t, J.-C. Bonne, J.-C. S c h m i t t , Les images médiévales (quatre notes critiques), 
Annales ESC, 1991, mars-avril, nr 2, s. 335-346. 

Omawianie artykułów recenzyjnych uzasadniają  na ogół intencje polemiczne. W przypadku „Les images médiévales" 
— czterech not krytycznych pióra Jérôme В à s с h e t a, Jean-Claude В о n n e ' t a i Jean-Claude S с h m i 11 a racją  jest 
jednak wyłącznie  atrakcyjność prezentowanych tematów oraz nowatorstwo ich ujęcia. Troje francuskich  historyków podjęło się 
weryfikacji  opracowań ikonograficznych,  próbując  interdyscyplinarnie odczytać sens średniowiecznego obrazowania w kontekś-
cie jego funkcji  społecznych. Takie ujęcie tej problematyki nie było dotąd  przedstawiane w Polsce. Celowe wydaje się więc choćby 
pośrednie uczestnictwo w dyskusji, zwłaszcza, że pouczający  jest również wysoki poziom prowadzonej polemiki. 

Uwagę Jean-Claude Schmitta i Jérôme Bascheta zwróciła praca Leo S t e i n b e r g a o symbolice seksu w późnośred-
niowiecznej ikonografii  Chrystusa (1350-1550). Emil M â l e eksponowanie w przedstawieniach Dzieciątka  cech płciowych 
tłumaczył narastaniem po 1260 r. tendencji naturalistycznych w sztuce gotyckiej. Zasługą  Steinberga jest sklasyfikowanie  tego 
zjawiska w kategorii fenomenu  ikonograficznego,  mającego  złożony sens teologiczny i symboliczny. Autor zestawił tu trzy 
tematy i kilkaset przedstawień, z których najliczniejsze to ostentatio.  genitałium  Chrystusa-Dzieciątka,  a sporadycznie także 
przedstawienia Chrztu w Jordanie oraz niektóre sceny Pasji. Genezy zjawiska Steinberg szuka na gruncie spekulacji teologicznej, 
wokół trzech zagadnień: bezgrzeszności Chrystusa, jego triumfu  nad pokusami oraz pełności jego wcielenia. 

Żadna z hipotez nie przekonała Schmitta i Bascheta. Ich zdaniem ikonografia  zachodnia stosowała bardziej precyzyjne, niż 
ostentatio  genitałium  sposoby obrazowania inkarnacji. Odwołanie się do myśli św. Augustyna o wystawieniu się Chrystusa na 
przezwyciężone pożądliwości,  chybia o tyle, że wiek Dzieciątka  nie koresponduje z wiekiem pokus. Trzecia propozycja —nagości 
Chrystusa jako motywu podkreślającego  Jego bezgrzeszność, także nie wyjaśnia sensu tych przedstawień. Steinberg przełamał 
tradycyjną  interpretację rodzajowo-naturalistyczną,  ale nie dość konsekwentnie odczytał przesłanie symboliczne seksu. 
Recenzenci zrekonstytuowali podstawę źródłową,  kwestionując  dwa jej elementy — tematy Chrztu i Pasji. Ostentatio  genitałium 
towarzyszyło w gruncie rzeczy tylko przedstawieniom Chrystusa-Dzieciątka.  Co więcej, w scenach Ukrzyżowania świadomie 
unikano ukazywania narządów  płciowych Chrystusa, starano się natomiast podkreślić jego aseksualność. W niektórych 
przedstawieniach późnogotyckich bardzo wyraźnie unaocznia się przekonanie, iż nie jest On dziełem cielesności. Kontekst 
ikonograficzny  istotnie różnicuje sens ideowy przedstawienia płci. Seksualność Chrystusa w ikonografii  ma charakter 
symboliczny w wymiarze antropologicznym. Uzewnętrznia myśl o Chrystusie, jako odwrotności mężczyzny. W jego osobie 
utożsamiła się bowiem męskość i kobiecość, ojcostwo i macierzyństwo. Niektóre przedstawienia ostentatio  genitałium  to 
„mistyczne zaślubiny" Marii z Dzieciątkiem.  Ukazują  relacje psychiczne między Matką  a Synem w gestach o silnych konotacjach 
erotycznych: Chrystus sięga podbródka Marii, ona zaś podtrzymuje jego płeć. W przedstawieniach Ukrzyżowania macierzyńst-
wo Chrystusa unaoczniała nierzadko tryskająca  z boku krew, która spływając  za perizonium, utożsamiała się symbolicznie 
z funkcjami  rozrodczymi. Przesłanie to podkreślało niekiedy podobieństwo rozoranego boku Chrystusa do przedstawienia 
kobiecego narządu  rodnego. Schmitt i Boschet powołują  się tu na nie wykorzystane przez Steinberga teksty dwunastowiecznych 
mistyków, interpretujących  Pasję, jako wizję Eklezji rodzącej  się z boku Chrystusa. Jego seksualność jest więc ponadnaturalna, 
nie rodzi cielesności z nasienia-spermy, lecz wartości duchowe z krwi mistycznej. 

Schmitt i Baschet tę wizję usiłującą  wyłożyć paradoksalność wcielenia, łączą  z następstwami reformy  gregoriańskiej. To 
przez wyodrębnienie się kapłanów, dziewiczych następców Chrystusa w sprawowaniu Eucharystii, Jego krew spływająca  do 
kielicha podnoszonego we mszy, stała się strukturalną  osnową  symboliki chrystologicznej. 

„Image ou idole?" to omówienie przez Bascheta rozprawy Michael С a m i 11 e ' a o problematyce średniowiecznego 
bałwochwalstwa na Zachodzie. „The Gothic Idol" — prowokacyjny tytuł odsłania myśl przewodnią.  Camille ukazał problem 
w dwojakiej perspektywie: stosunku chrześcijan do wyobrażeń bóstw obcych oraz kultu własnych wizerunków. Narastanie 
zainteresowań tą  problematyką  w literaturze ХШ w. zdaje się świadczyć o aktualizowaniu się wówczas tego zjawiska. Modelowe 
cechy określające  w wyobraźni zbiorowej bałwana to nagość, pozłota, pewien zasób gestów oraz trójwymiarowość, uznana za 
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wyróżnik fundamentalny.  Zastanawia to zwłaszcza w epoce rozkwitu rzeźby katedralnej, inspirowanej —jak zauważa Camille 
— tradycją  posągów  antycznych. 

Zdaniem pisarzy chrześcijańskich bałwochwalstwo towarzyszyło wyłącznie  religiom Obcym. Najsilniej obciążano  nimi 
judaizm i islam, choć zdawano sobie sprawę z ich obrazoburczych założeń. Przekonanie ilustrowało jednak tezę św. Augustyna, iż 
wszystkie praktyki religijne, poza wiarą  prawdziwą,  są  bałwochwalcze. 

Racją  teologiczną  obecności kultowej obrazów w chrześcijaństwie było rozróżnienie między przedstawieniem, a tym co ono 
prezentuje — duchowym prototypem. Mnożenie wizerunków i narastanie związanych  z nimi rytuałów prowadziło jednak 
w odczuciach zbiorowych do zatarcia różnic między istotą  teologiczną  a magiczną  obrazu, a w konsekwencji — różnic między 
wizerunkiem kultowym a bałwanem. Camille określił to zjawisko jako „wtórne rozprzestrzeniania się praktyk pogańskich w łonie 
katolickich form  pobożności". Czy jednak poza intelektualną  prowokacyjnością  tego sformułowania,  można mówić o chrześ-
cijańskim bałwochwalstwie? 

Wątpliwości  Bascheta budzi problem chronologii, granice pola badawczego należałoby cofnąć  do wieku X-XI — epoki 
posągów-relikwiarzy,  które swą  pełnoplastycznością  i złotym materiałem ucieleśniały modelowe wyobrażenia o pogańskim idolu. 
Brak też odpowiedzi na pytanie o przyczynę aktualizacji bałwochwalstwa na zachodzie właśnie w ХШ w. Nie stanowiło ono 
przecież jednego z zagrożeń Kościoła. W programach ruchów heretyckich problem kultu wizerunków nie odgrywał większej roli. 

Recenzentowi najbardziej jednak brakuje gruntownej analizy teologii obrazu i związanych  z nim praktyk kultowych. 
Baschet zwraca uwagę, że wprawdzie rozróżnienie obrazu i jego duchowego prototypu zaistniało w teologii zachodniej na stałe, 
ale uznała ona — choćby w pismach Tomasza z Akwinu — wartość czci, jaką  wierni darzyli same przedstawienia. W praktyce 
zaakceptowano więc przekonanie, że obraz zarówno reprezentuje jak i zawiera cechy nadnaturalnego prototypu. Wbrew 
poglądom  oficjalnym.  Camille zaufał  tu tylko jednej opinii —biskupa Wilhelma z Owerni, który cześć oddawaną  wizerunkom 
uznał za cechę pobożności „niewykształconych". Przekonanie to jest tylko jednym z wątków  elitarnej dyskusji o pobożności 
masowej. Zasługą  Camille'a jest wyjście z problemem „bałwana" poza temat ikonograficzny.  Praca jego prowokuje do pytań, na 
które zabrakło w niej odpowiedzi. 

Nowatorska rozprawa Jeana W i r t h a „L'image médiévale. Naissance et développements" skłoniła do omówienia dwóch 
badaczy. Jean-Claude Bonne określił ją  jako zamierzenie o wysokim stopniu ryzyka teoretycznego. Wirth postawił sobie za cel 
kompleksową  restrukturyzację interpretacji średniowiecznego obrazowania przez jego usytuowanie w systemie komunikacji 
społecznej. Skupił uwagę przede wszystkim na funkcjach  kultowych przedstawień. To założenie budzi niepokój recenzenta. 
W abstrakcyjnej strukturze dialektycznej, całkowicie pominięto istnienie współzależności historycznych i estetycznych 
w budowaniu ikonograficznego  uniwersum. Bonne powątpiewa  w uniwersalną  przydatność odsłoniętego przez Wirtha „modelu 
hybrydacji ikonograficznej",  któremu towarzyszy niebezpieczeństwo generalizacji przypadków szczegółowych. Podkreślając 
nowatorstwo metody, recenzent podjął  się trudu weryfikacji  niektórych jej elementów. 

Zaproponowana przez Witha formuła  interpretacji średniowiecznego obrazu zawiera się w przesłaniu antropologicznym. 
Jako symbol porządku  uniwersalnego prezentuje się pewną  grupę metafor  określających  zwłaszcza związki  krewniacze, 
wyrażające  poprzez ikonografię  zasady organizacji przestrzeni rodzinnej i społecznej. Istota wizerunku średniowiecznego, jego 
wartości duchowej, wynikła z fundamentalnej  funkcji  obrazu — zabezpieczenia sacrum, manifestującego  się poprzez formy 
antropomorficzne.  Przemianę w sposobach percepcji obrazu i narodziny nowego antropomorfizmu  przynosi w. XIII wraz 
z rozwojem empirycznego obrazowania gotyckiego. 

Wątpliwości  Bonne'ta budzi problem obrazu kultowego. Pojęcia tego nie określono dość jednoznacznie, wypada tu raczej 
mówić o kultowych funkcjach  pewnych przedstawień. Wirth wyróżnia dwie ich kategorie: wczesnośredniowieczny „obrazu 
adoracji", którego kult zamykał się w ramach rytuału, oraz typowy dla XIII i XIV w. „obraz dewocyjny", gdzie zachowania 
wzbogaca wymiar uczuciowy. Zdaniem recenzenta, Wirth nie dość uwagi poświęcił naturze odczuć wzbudzanych przez obrazy. 
Nie dość też przekonująco  ukazuje relacje między formą  a funkcją  obrazu. Bonne uznał za fałszywą  hipotezę, iż wczesnochrześ-
cijańska ikona posiadła cechy przedstawienia kultowego, zanim stała się przedmiotem adoracji, a przez swą  formę 
zdeterminowała praktykę kultową.  Żywą  polemikę wzbudził też problem ewolucji przekonań o wewnętrznej sakralności obrazu. 
Przełomem był na Zachodzie rozkwit w X-XI w. kultu przedstawień nowego typu — figur-relikwiarzy,  jak św. Fides w Conques. 
Znalazło ono bezpośrednie odbicie w źródle — Liber miraculorum sanctae Fidis.  Wirth wykorzystał je niedokładnie. Przekaz 
bowiem wyraźnie świadczy, że figurkę  traktowano nie tylko jako obraz odwołujący  się do niebiańskiego archetypu, lecz jako 
autonomiczne źródło świętości. W relacji Bernarda d'Anger daje się odczytać uczona próba racjonalizacji tego zjawiska, twierdzi 
on bowiem, iż to co wiernym gwarantowało skuteczność kontaktu z sacrum, był przeszywający  wzrok świętej w jej wizerunku. 

Wielki przełom w ikonografii  zachodniej XII-XIII w. Wirth tłumaczy potrzebą  oparcia przekształconych stosunków 
społecznych na modelu sakralizującym  najważniejsze symbole porządku  antropologicznego. Niewątpliwie  odsłonięty przez 
Wirtha mechanizm odwołujący  ikonografię  późnośredniowieczną  do antropologicznych korzeni jest ważnym osiągnięciem. 
Zdaniem Bonne'ta wymaga jednak jeszcze badań i odpowiedzi na szereg pytań, np. na ilé pojęcie kazirodztwa symbolicznego, do 
którego Wirth przykłada duże znaczenie, przystawało do wyobrażeń wiernych? Jaka była jego realność symboliczna 
i historyczna. Bez odpowiedzi na te pytania model Wirtha może pozostać tylko konstrukcją  erudycyjną. 

Jérôme Baschet skoncentrował się na dwóch rozdziałach pracy Wirtha: „Uniwersum ikonograficzne"  i „Śluby sakralne". 
Właśnie w tej części Wirth zaprezentował nowatorski model analizy ikonografii  średniowiecznej—nie przez zestawianie tematów, 
lecz poprzez odtworzenie własnej struktury całego systemu obrazowania. Zdaniem Bascheta stanowi to ważne osiągnięcie 
współczesnej mediewistyki ze względu na konsekwentne zastosowanie metody strukturalnej. Wirth traktuje tematy, jak 
L é v i - S t r a u s s mity—jako epifanie  tej samej struktury mitologicznej, odsłaniającej  uniwersalny porządek  antropologicz-
ny. Jest to na dobrą  sprawę pierwsza w humanistyce propozycja systemowego odniesienia zachodniej ikonografii  średniowiecznej 
nie do źródeł teologiczno-literackich, lecz do porządku  kosmicznego zakorzenionego w archetypach kulturowych. 
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Wirth porządek  tej struktury oparł na trzech typach relacji: analogii, hierarchii i opozycji. Treści ikonograficzne 
przyporządkował  symbolom antropologicznym, związanymi  głównie z funkcjami  rodzicielskimi, seksualnymi i żywieniowymi. 
System ten opiera się na odwrotności porządku  naturalnego. W perspektywie świata na opak relacje między istotami duchowymi 
odwracają  akceptowany społecznie model rodzicielstwa, obracając  się wokół symbolicznego kazirodztwa: Adam — mąż  i ojciec 
Ewy, Chrystus — ojciec i syn Marii. Chrystus w tej perspektywie poddany jest symbolicznej feminizacji,  zyskuje metaforyczne 
organy rozrodcze — usta i rozdęty bok. Kośdół bowiem zrodził się przez słowo i krew ofiary  krzyżowej. 

Barasch akceptuje odtworzoną  przez Wirtha strukturę symboliczną.  Średniowieczne sacrum opierało się na podniesieniu 
funkcji  biologicznych w wymiar sakralny poprzez ich symboliczne odwrócenie. Sacrum  funkcjonowało  w polu zewnętrznym 
względem norm społecznych. To co było w nich najsilniej deprecjonowane—kazirodztwo, nekrofilia,  ludożerstwo — zyskiwało 
w wymiarze duchowym rangę najwyższą.  Baschet podkreśla jednak, że wyróżnione przez Wirtha kategorie antropologiczne 
dalekie są  od wyczerpania bogactwa ikonografii  średniowiecznej. Nie sposób zgodzić się na pominięcie opozycyjnych relacji: 
narodziny — śmierć, ziemia — niebo, ludzki — boski. Zdaniem Bascheta największym jednak niebezpieczeństwem tkwiącym 
w modelu zaproponowanym przez Wirtha jest ryzyko redukowania treści obrazu tylko do roli przekazu uniwersalnego 
archetypu. Systematyzacja prowadzi do nieuniknionego zubożenia tematyki, odrzucenia bogactwa idei związanych  z konkret-
nym wyobrażeniem, pomijania różnic wynikających  z uwarunkowań środowiskowych i regionalnych. I odwrotnie — poważną 
trudnośdą  jest też konieczność uogólniania pojedynczych przykładów, odczytywania ich treśd według założeń systemowych. 

Założona przez Wirtba struktura relacji nie pozwala mu na uwzględnienie innych mechanizmów obrazowania. Baschet 
tymczasem przypomina o funkcjonowaniu  cyklów tematycznych, spiętych własną  logiką  w rozbudowanych systemach dekoracji 
książkowych  lub malowideł ściennych. Najważniejszy jednak jest problem ogólny: bogactwo ikonografii  średniowiecznej jest tak 
obfite,  że przy jej sprowadzaniu do struktury modelowej, trzeba koniecznie określić granice wiarygodnośd tworzonych 
konfiguracji.  Praca Wirtha nie ustrzegła się nadmiernej kategoryczności. Jest jednak pierwszą  od czasów Emila Mâle próbą 
ujęcia ikonografii  średniowiecznej w spójny system ideowy. Nie zamyka badań i propozycji nowych rozwiązań.  Składnia jednak 
do weryfikacji  tradycyjnych metod i sama powinna się nimi wzbogadć. 

Przemysław  Mrozowski 


