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Do pracy dołączono siedem aneksów. Pierwszy z nich (Prosopografickâ pnloha ke dvoru markrabéte Josta, s. 407-483)
zawiera informacje o osobach związanych z Jodokiem. W kolejnych dodatkach (s. 493-503) zamieszczono wypisy z ksiąg
miejskich oświetlające m.in. kontakty Jodoka ze Znojmem. Dodatek szósty zawiera itinerarium margrabiego (s. 504-517). W aneksie znajduje się również wykaz szlacheckich domów w Brnie (s. 484-492, 518-519) oraz mapa tego miasta
(s. 520). Pracę zamyka spis skrótów (s. 521), indeks miejscowo-osobowy (s. 522-532) oraz obszerne streszczenie w języku
niemieckim (s. 533-536).
Praca odznacza się przejrzystą konstrukcją. Autor wykorzystał obszerny materiał rękopiśmienny. Na podkreślenie
zasługują również interesujące porównania dworu Jodoka z innymi dworami Europy środkowej.
Piotr Węcowski
(Warszawa )

Kinga S z c z e p k o w s k a - N a l i w a j e k , Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Fundacja ATK, Warszawa 1996,
ss. 353, il.
Historyk kultury sięga często, obok tradycyjnych przekazów pisanych, także do innych kategorii źródeł: materialnych,
językowych czy etnograficznych. Ich interpretacja jest jednak możliwa tylko po odpowiednim przygotowaniu materiału
przez specjalistę. Synteza Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, prezentująca grupę dzieł z różnych dziedzin sztuki, stylów
i epok, które łączy pełniona funkcja przechowywania relikwii, umożliwia włączenie tego zespołu zabytków do warsztatu
historyka kultury. Zamiarem Autorki nie jest analiza stylistyczna poszczególnych obiektów, ale prześledzenie przeobrażeń,
jakim podlegała forma relikwiarza nie tylko pod wpływem różnych inspiracji artystycznych, ale także wskutek przemian
mentalności religijnej, zwłaszcza stosunku do relikwii i wykształcania się różnorodnych liturgicznych i pozaliturgicznych
form ich kultu oraz próba ustalenia roli zleceniodawcy i artysty w ostatecznym kształcie dzieła. Tak zakreślona problematyka, aktualna zresztą także w odniesieniu do dzieł sztuki o innym przeznaczeniu, pozwala spojrzeć na relikwiarz nie tylko
jako na dzieło sztuki, ale i odzwierciedlenie obyczajów i religijności danej epoki. To interdyscyplinarne podejście Autorki
do przedmiotu badań stanowi istotną zaletę pracy.
Przedmiot i zakres badań w zasadzie określony jest jasno, chociaż, co zrozumiałe w pracy syntetycznej, nie brak
pewnych wątpliwości. Przede wszystkim nie została sformułowana definicja relikwiarza. Uwzględnione w pracy dzieła
różnych gałęzi sztuki łączy fakt, że przynajmniej jedną z ich funkcji było godne przechowywanie części lub całości ciała
świętego lub brandeorum (tkaniny, które miały kontakt z ciałem świętego). Jednak w niektórych uwzględnionych w pracy
typach obiektów rola przechowywania relikwii schodzi na dalszy plan wobec innych funkcji (np. gotyckie nastawy ołtarzowe, ramy obrazów tablicowych, klejnoty osobiste). Nasuwa się wobec tego pytanie, dlaczego pominięto inne rodzaje dzieł
zawierających relikwie: sepulchra w mensach ołtarzowych, drewniane rzeźby relikwiarzowe np. późnośredniowieczne wizerunki św. Jana Chrzciciela na misie z Brzegu, Łagowa i Gorzowa1, wymagające odróżnienia od wzmiankowanych w pracy
klejnotów osobistych insygnia władzy (np. korony, Święta Włócznia, pierścienie biskupie2). Odrębny problem stanowią,
zasygnalizowane zresztą przez Autorkę, ale pominięte w systematycznej klasyfikacji, budowle będące w całości relikwiarzami (np. Sainte-Chapelle w Paryżu, kaplica św. Jadwigi w Trzebnicy — s. 48). Przedstawienie solidnie umotywowanej definicji relikwiarza mogło było takie wątpliwości rozproszyć.
Przyjęty przez Autorkę zakres chronologiczny (od powstania oficjalnej organizacji kościelnej w IV w. do początku
XVI w.) i geograficzny (krąg kultury zachodniej) wydaje się uzasadniony, chociaż nie udało się uniknąć pewnych niekonsekwencji. Rozdział dotyczący XIV i XV w., zatytułowany Relikwiarze późnogotyckie poświęcony jest wyłącznie dziełom powstałym na północ od Alp, gdy wcześniejsze rozdziały nie pomijały włoskich zabytków. Prądy intelektualne i artystyczne
panujące w XIV, a zwłaszcza w XV w. w Italii budzą wątpliwość, czy można ją zaliczyć do tytułowej „średniowiecznej
Europy". Z drugiej strony kraje na północ od Alp, chociaż nie przyjęły wzorców włoskich w sztuce, utrzymywały przecież
kontakty kulturalne z Włochami. Pominięcie Półwyspu Apenińskiego wymagałoby więc uzasadnienia. Anachronizmem jest
określanie jako „ziemie polskie" całego obecnego obszaru Polski, wraz z częścią państwa krzyżackiego i późnośredniowiecznym Śląskiem, co pozwoliło umieścić na czele zabytków z „ziem polskich" wykonany w 1388 r. elbląski dyptyk komtura von Loricha (s. 183). W badaniach przeszłości należy uwzględniać granice historyczne (np. metropolia gnieźnieńska,
Korona itp.) lub uzasadnić jednolite potraktowanie niewątpliwych „ziem polskich", i części (lub całości) państwa zakonnego, np. poprzez wykazanie jedności artystycznej czy kulturalnej tego regionu, wyróżniającej go od innych prowincji.

1
Por. ostatnio J. Michalski, Głowa św. Jana Chrzciciela na misie — średniowieczna rzeźba relikwiarzowa z Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 4,1997, s. 41-47.
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Potrzebę zbadania zwyczaju umieszczania relikwii w pierścieniach biskupich sygnalizowała E. Dąbrowska, Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy
wyższego duchowieństwa polskiego —studium archeologiczno-historyczne, St. Źródł. 23,1997, s. 17, zwłaszcza przyp. 65.
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Niewątpliwym osiągnięciem Autorki jest przeprowadzenie klasyfikacji relikwiarzy, uwzględniające typologię i spełniane funkcje liturgiczne, styl i chronologię powstawania zabytków. Chociaż szczegóły tej klasyfikacji mogą podlegać dyskusji,
uporządkowanie tego ogromnego i bogatego materiału oraz wyodrębnienie najistotniejszych cech poszczególnych typów
ułatwia badaczom, nie posiadającym przygotowania w dziedzinie historii sztuki, orientację w tym materiale. Genezę poszczególnych typów i ich zróżnicowanie Autorka trafnie wyjaśnia nie tylko zmianami prądów artystycznych, ale wytworzeniem się bardzo różnorodnych form kultu relikwii, wymagających używania różnych przedmiotów. Z przedstawionej klasyfikacji wynika, że relikwiarze ewoluowały od dzieł naśladujących kształtem sarkofag, stanowiących namiastkę grobu świętego do bardzo różnorodnych form, często umożliwiających wiernym oglądanie szczątków (ostensoria) lub też pozwalających
wyobrazić sobie przechowywane w nich relikwie (relikwiarze mówiące) czy postać świętego (hermy, relikwiarze antropomorficzne).
Te przemiany form relikwiarzy odzwierciedlają przemiany mentalności religijnej w średniowieczu. Popularność
w wczesnym średniowieczu relikwiarzy nawiązujących do formy grobu koresponduje z utrzymującą się do X w. rezerwą
Kościoła zachodniego wobec dzielenia relikwii3. Interesujące byłoby zagadnienie, w jakim stopniu przemiany sztuki sepulkralnej wpływały na stosowaną do końca średniowiecza, chociaż coraz rzadziej, formę relikwiarzy sarkofagowych. Natomiast upowszechnienie się w dojrzałym średniowieczu relikwiarzy przenośnych odzwierciedla recepcję zwyczaju dzielenia
relikwii4. Relikwiarz przestaje w sensie ideowym imitować nieruchomy grób. Podkreślone przez Autorkę wytworzenie się
w pełnym średniowieczu form relikwiarzy prezentujących na widok publiczny szczątki lub przedstawienie postaci świętego
jest wynikiem postawy, nakazującej kontemplowanie sacrum także za pomocą wzroku. Dotyczy to nie tylko relikwii, ale
i Eucharystii, którą w średniowieczu znacznie częściej kontemplowano, niż przyjmowano. Warto byłoby przy okazji prześledzić wzajemne oddziaływanie na siebie form ostensoriów i monstrancji. Wyodrębnienie tak wielu różniących się od siebie
typów relikwiarzy, przeznaczonych do bardzo rożnorodnych form kultu, świadczy o wytworzeniu się w ciągu średniowiecza
całej gamy form kultu relikwii i roli, jaką materialne pozostałości po świętych odgrywały w mentalności ówczesnych ludzi.
Jest wielką zasługą Autorki przybliżenie czytelnikowi tego bogactwa form artystycznych, odzwierciedlającego całą różnorodność postaw człowieka średniowiecza wobec szczątków świętych.
Chociaż przedstawiona typologia relikwiarzy stanowi spójny i logiczny system, umożliwiający powiązanie wyodrębnionych kategorii ze zjawiskami religijnymi i kulturalnymi, wydaje się, że pewne cechy formalne relikwiarzy, pozwalające
umieścić je w szerszym kontekście, nie zostały dostatecznie uwzględnione. Zabrakło pytania, w jakim stopniu program
ikonograficzny relikwiarza był związany z osobą świętego, którego szczątki zawierał. Wiele omówionych w pracy zabytków
było udekorowanych przedstawieniami najpopularniejszych tematów w sztuce chrześcijańskiej (wątki chrystologiczne, starotestamentowe, najważniejsi święci), nie nawiązującymi w żaden sposób do przechowywanych w nich relikwii. Dotyczy to
zarówno dzieł wczesnośredniowiecznych (relikwiarze sarkofagowe, skrzynkowe, krzyże), jak i późniejszych (relikwiarze
sceniczne). Jednak liczne były również obiekty, w których przedstawienie postaci, popiersia czy ramienia świętego, którego
relikwie przechowywały, stanowiło temat dominujący. Należałoby więc przebadać czynniki wpływające na dobór motywów
przedstawianych na relikwiarzach różnych typów.
Ważną cechą zewnętrzną dzieł sztuki, której nie przeanalizowano systematycznie, jest ich wielkość. Wydaje się, że
podawanie orientacyjnych wymiarów typowych relikwiarzy z poszczególnych grup mogłoby stanowić wskazówkę co do
oszacowania ich kosztów i możliwości rozpowszechnienia, a także oddziaływania na wiernych. Typ relikwiarzy, w którym
przeważały obiekty mniejsze, a więc często także tańsze, szybciej wykonywane i z pewnością łatwiejsze do transportu, mógł
prędzej rozpowszechnić się na większym obszarze niż typ reprezentowany przez duże, bardzo drogie dzieła, których
wykonanie pochłaniało dużo czasu. Z drugiej strony inaczej oddziaływał na wiernych obiekt dużych rozmiarów, dobrze
widoczny z każdego miejsca kościoła czy kaplicy, a inaczej — zapinka czy pierścień, dostępne tylko dla ich właścicieli.
Analiza formalna dzieł, których jedyny wspólny mianownik stanowi funkcja przechowywania relikwii, powinna też
uwzględnić zagadnienie, jak wielka część obiektu służyła bezpośrednio jako naczynie na relikwie, a jaka — oprawie artystycznej. Jeśli wczesnośredniowieczne relikwiarze sarkofagowe, skrzynkowe czy sakwowe w całości stanowiły pojemnik na święte szczątki, bez których nie miałyby racji bytu, to już współczesne im cruces gemmatae były nie tylko schowkiem na
relikwie, ale i wizerunkiem krzyża, w którym relikwie nie były niezbędne. Jeszcze mniej widoczna jest funkcja „sakralnego
pojemnika" w relikwiarzach scenicznych czy poliptykach, w których dominował znacznie bardziej rozbudowany program
artystyczny, a funkcja przechowywania relikwii schodziła na dalszy plan. Z przedstawionej typologii zdaje się wynikać, że
pierwotna funkcja odgrywała w relikwiarzach coraz mniejszą rolę, stając się jedynie pretekstem do stworzenia dzieła sztuki
posiadającego własną koncepcję. Mogłoby to świadczyć o postępującej banalizacji kultu relikwii w miarę rozpowszechniania się coraz bardziej rozdrobnionych szczątków, ale brak systematycznych ustaleń uniemożliwia formułowanie wniosków
na obecnym etapie badań.
Ze sprawą wielkości miejsca przeznaczonego do przechowywania relikwii wiąże się też, wykraczająca poza warsztat
historyka sztuki, kwestia wyboru i wielkości cząstek ciał świętych lub innych przedmiotów umieszczanych w relikwiarzach.
Wprawdzie najdrobniejsza partykuła świętego, w myśl zasady ubi est aliquid ibi totum est, reprezentowała całą jego osobę,
ale były cząstki bardziej cenione od innych (np. głowa)5. Kościół zachodni nie od razu zaakceptował praktykę dzielenia
3
4
5

A. Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zum Gegenwart, München 1994, s. 152-154.
Ibid., s. 155 nn.
Ibid., s. 126.
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ciał, najwcześniej zgadzając się na odłączanie części nie naruszających integralnej całości: zęby, włosy, paznokcie itp. 6 ,
które chyba jednak mniej ceniono. Nie wiadomo, czy te cząstki dominowały nadal w „obiegu" relikwii już po upowszechnieniu się praktyki podziału szczątków. Dla badacza kultu relikwii użyteczna byłaby informacja, w jakiej mierze z kształtu
i ikonografii relikwiarza można wywnioskować, jakie i jak duże partykuły są w nim umieszczone. Na pełną orientację w tej
sprawie pozwalają ostensoria, natomiast forma innych typów relikwiarzy daje najwyżej częściową informację. Na przykład
relikwiarze puszkowe zawierały często relikwie głowy, ale niekoniecznie całą czaszkę, co mogłaby sugerować ich forma7.
Ważnym z punktu widzenia historyka kultury problemem jest rozpowszechnienie obiektów należących do poszczególnych kategorii. Oczywiście z powodu zniszczenia dużej liczby zabytków i niepełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych nie
sposób dokładnie określić liczby obiektów danego typu, a w wypadku dzieł wytwarzanych masowo nie miałoby to sensu.
Można jednak, uwzględniając także przekazy źródeł pisanych o zaginionych zabytkach i informacje o ich cenie, technice
i czasie sporządzania, spróbować przynajmniej porównać między sobą liczebność poszczególnych kategorii relikwiarzy.
Przedstawienie takich szacunków dałoby pewną orientację co do zakresu recepcji danego typu dzieł i związanych z nimi
praktyk religijnych. Inny zasięg oddziaływania miały ołtarze nad grobami męczenników w nielicznych wielkich sanktuariach, a inny — sporządzone z gotowych części skromne krzyże późnogotyckie, przechowywane w skarbcach prowincjonalnych świątyń. Upowszechnianie się takich mniejszych obiektów w późnym średniowieczu świadczy z jednej strony o większym rozpowszechnieniu kultu relikwii, z drugiej — o pewnej banalizacji tego kultu. Z pewnością łatwiej było kupić krzyż
zawierający relikwie lub adorować obiekt przechowywany w skarbcu najbliższej świątyni, niż wybrać się w długą pielgrzymkę do odległego sanktuarium.
Warto byłoby też bardziej systematycznie przebadać geografię miejsc przeznaczenia tych dzieł. Dla historyka kultury
ważny jest nie tylko fakt, że np. skrzyneczkę ze szczątkami św. Walerii z Objezierza wykonano w Limoges, ale i to, że była
ona już w średniowieczu używana w Wielkopolsce czy wręcz od razu tam zamówiona. Być może bardziej systematyczne
przebadanie, a może nawet przedstawienie w formie kartograficznej rozprzestrzeniania się poszczególnych typów relikwiarzy w Europie, przyniosłoby ustalenia dotyczące popularności tych rodzajów relikwiarzy i związanych z nimi form pobożności. Interesujące jest zagadnienie, jaka część relikwiarzy znajdowała się w rękach właścicieli duchownych czy kościołów,
a jaka w posiadaniu świeckich i jak zmieniały się te proporcje w ciągu średniowiecza. Istotna byłaby też próba powiązania
poszczególnych typów relikwiarzy z różnymi środowiskami społecznymi lub np. zakonami, co pozwoliłoby ustalić, w jakim
stopniu różniły się od siebie formy kultu relikwii uprawiane przez poszczególne środowiska.
Z drobniejszych spraw zasygnalizować trzeba nieprawidłowe użycie nazwy „Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego" w odniesieniu do X w. (s. 121). Nazwa ta pojawiła się dopiero w końcu XV w., dla okresu wcześniejszego wystarczy
samo określenie „cesarstwo". Nie została też uwzględniona zaproponowana przez R. Sachsa interpretacja XIII-wiecznych
koron (wmontowanej w krzyż wawelski i w płocki relikwiarz św. Zygmunta) jako turniejowych, używanych przez Kingę
i Jolantę podczas wesela ich brata (s. 167)8.
Sformułowane tu uwagi mają bardziej charakter postulatów badawczych niż uwag krytycznych. Jest zrozumiałe, że
w pracy syntetycznej, w znacznej mierze pionierskiej, nie sposób uwzględnić wszystkich związanych z rozległym tematem
problemów, często zresztą wykraczających poza uprawianą przez Autorkę historię sztuki. Natomiast lista pytań zainspirowanych lekturą książki świadczy, że porusza ona temat ważny i przynosi istotne informacje. Zestawienie i uporządkowanie
przez K. Szczepkowską-Naliwajek ogromnego materiału udostępnia badaczom nie posiadającym przygotowania w dziedzinie historii sztuki tę kategorię źródeł i otwiera nowy etap w badaniach nad kultem relikwii.
Maria Starnawska
(Siedlce )

Michał M y ś l i ń s k i , Stauroteka bizantyńska ze skarbca koronnego na Wawelu, „Studia
Waweliana", 5, 1996, s. 5-32.
Zapoczątkowane przed kilku laty badania nad relikwiami i relikwiarzami Narzędzi Męki Pańskiej przechowywanymi
w skarbcu koronnym i w skarbcach kościołów polskich znalazły ostatnio wyraz w nowych opracowaniach. Wśród nich, duże
zainteresowanie budzi pierwsza publikacja bizantyńskiej stauroteki zawierającej niegdyś relikwię Krzyża Św. ze zbiorów
Czartoryskich w Puławach, przechowywanej od r. 1964 jako depozyt w Zamku Królewskim na Wawelu pióra M. Myślińskiego. Opracowanie to obejmuje szczegółowy opis zabytku, analizę jego formy i ikonografii jego przedstawień, na ogólnie
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Ibid., s. 154.
T. Mroczko, Czerwińska herma świętej Barbary, St. Źródl. 19,1974, s. 107.
R. Sachs, Narracja na średniowiecznych diademach turniejowych, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk". Wydział Nauk o Sztuce, 102 za r. 1984, (1986), s. 41; tenże, Treści narracyjne na krzyżu z diademów ze skarbca katedry krakowskiej na Wawelu, w: Katedra krakowska
w średniowieczu. Materiały Sesji Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków, kwiecień 1994, red. J. Daranowska-Łukaszewska, K. Kuczman,
Kraków 1996, s. 181-196.
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