RECENZJE I OMÓWIENIA

DUŚAN BURAN, Studien zur Wandmalerei
urn 1400 in der Slowakei. Die Pfarrkirche St.
Jakob in Leutschau imd die Pfarrkirche St.
Franziskus Seraphicus in Poniky, Verlag und
Datenbank fiir Geisteswissenschaften, Weimar 2002, 355 ss., ii. kol. 19, cz.-b. 139.
W r. 2002 nakładem niewielkiego, ale
zasłużonego dla badań humanistycznych weimarskiego wydawnictwa Yerlag und Datenbank fiir Geisteswissenschaften ukazała się
książka słowackiego historyka sztuki Duśana
Burana. Młody badacz studiował w Bratysławie, ale swą edukację zakończył w Berlinie (Technische Universitat), pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych niemieckich mediewistów prof. Roberta Suckale. Po
przedwczesnej śmierci Antona Cyrila Glatza, Buran objął stanowisko kuratora działu
sztuki średniowiecznej w Galerii Narodowej
w Bratysławie. W ciągu krótkiego czasu dał
się poznać jako doskonały organizator, przygotowując w ramach cyklu ekspozycji Dejiny Slovenskeho vylvarneho umenia, wielką wystawę sztuki gotyckiej. Pod jego też
redakcją ukazał się w r. 2003 katalog, któiy
na długie lata stanie się fundamentem badań nad sztuką średniowiecznych Węgier
i dzisiejszej Słowacji'. Odnotować należy, że
w dziele tym znalazły się, w podziwu godnej równowadze, teksty badaczy słowackich,
czeskich, węgierskich i niemieckich. Zaczynając recenzję trzeba by napisać, że Studien

zur Wandmalerei urn 1400 in der Slowakei
to dzieło młodego badacza. Tyle tylko, że
w rok od jej wydania nazwisko Duśan Buran
zaczęło wiele znaczyć w środkowoeuropejskiej mediewistyce.
Autor w swej pracy skoncentrował się
na dwóch zespołach dekoracji. Pierwszy jest
powszechnie znany i znajduje się w najważniejszej ze świątyń Spiszą - kościele Św.
Jakuba w Lewoczy. Drugi, w kościele Św.
Franciszka w Ponikach koło Bańskiej Bystrzycy, jest mało znany. Został on odkryty
w latach siedemdziesiątych w. XX i nigdy
nie był przedmiotem odrębnych analiz.
W Lewoczy najstarszy cykl dekoracji figuralnych, ukazujący tzw. Prace miesięcy, może być datowany hipotetycznie na
okres pomiędzy r. 1360 (przypuszczalna data
ukończenia chóru), a przełomem wieków
XIV i XV (najpóźniejsze dopuszczalne datowanie następnej fazy malowideł). Zespół
ten, o tematyce rzadko spotykanej w malarstwie monumentalnym, zastąpiony został
około r. 1400 przez nowy program o sporym
ładunku treści teologicznych. W dolnych
częściach ścian prezbiterium umieszczono
wówczas wizerunki apostołów, trzymających
w dłoniach banderole z odpowiednimi fragmentami Credo oraz przedstawienia proroków z tekstami proroctw (do dziś zachowało się po dziesięć postaci z każdej grupy).
Powyżej znalazł się zespół scen z Nowego
Testamentu, których charakter został okre-

Gotika. Dejiny Slovenskeho vytvarneho umenia, cd. D. Buran a kolcktw, Bratislava 2003.
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ślony przez Autora jako „symboliczno-narracyjny". Przykładowo, w scenie Narodzenia
Chrystusa ujętej w dość tradycyjny sposób,
znalazł się prawdziwy „rarytas" ikonograficzny; Dzieciątko ukazane zostało w sposób
„aktywny", prezentując widzowi księgę Pisma Świętego. Jeszcze wyżej pokazano postacie świętych oraz parę fundatorów z banderolami, na których niegdyś znajdowały się
- nieczytelne dziś - teksty. W najwyższym
szeregu ukazane zostały tylko dwie sceny.
W pierwszej, kapłan (domalowany zapewne
w w. XIX) stoi przed mensą ołtarza wznosząc ręce w stronę monstrancji, którą w górze trzymają dwaj aniołowie. Z boków kolejni wysłańcy niebios grają na instrumentach
muzycznych. Wewnątrz monstrancji widoczne są trzy krwawiące hostie. Nie ma wątpliwości, że scena ta odwołuje się do jednego
z popularnych u schyłku średniowiecza cudów eucharystycznych. Erich Wiese postawił
przed laty tezę, że chodzi tu zapewne o cud,
który wydarzył się w Brukseli, w kościele
Św. Guduli w r. 13702. Buran rozważa tak-

że wpływ Koszyc, gdzie w katedrze miało
miejsce podobne zdarzenie, a przede wszystkim Wilsnack, które było jednym z najpopularniejszych w Europie Środkowej centrów
pielgrzymkowych (na znakach pielgrzymich
umieszczane były właśnie trzy krwawiące
hostie)3. Malowidło to można wiązać z fundacją Bractwa Bożego Ciała (poświadczoną
specjalnym statutem w r. 1402), którego
założycielem był wszechstronnie wykształcony proboszcz Herman4. Co interesujące, trzy hostie podtrzymywane przez anioły, znalazły się w zwieńczeniu późnogotyckiego retabulum ołtarza Bożego Ciała,
ufundowanego w r. 1480. Według Burana,
stanowi to przykład spektakularnego nawiązania do kultowej i artystycznej tradycji
miejsca.

Kolejne, ignorowane dotąd przez badaczy malowidło, znajduje się na trzecim od
strony północnej filarze świątyni. Niestety,
zakrywa je skutecznie ołtarz Dobrego Pasterza, pochodzący z w. XVIII. Przedstawienie
Arma Christi umieszczone zostało - co należy do rzadkości - na malowanej tkaninie.
Wprowadza ona pewną umowność, stwarzając naturalny dystans wobec porozmieszczanych równomiernie narzędzi męki. Całość sięga niemal trzech metrów, dekoracja
ta musiała więc pełnić bardzo ważną funkcję
w programie ikonograficznym świątyni. Buran przekonująco sugeruje, że obok stać mogła drewniana ambona, malowidło mogło zatem być swoistym exemplum. Potwierdzeniu
tej tezy służy analiza zawartości biblioteki
parafialnej, zachowanej do dziś w Alba Julia, w której przechowywano sporo ksiąg dotyczących kultu Bożego Ciała (s. 38, przyp.
104). Inna możliwość, to umieszczenie na
tle malowidła wolnostojącej rzeźby. Na jej
korzyść świadczy fakt, że w średniowieczu
dość często pomiędzy wizerunkami Arma
Christi ukazywano stojącego Męża Boleści.
Najmniej prawdopodobna wydaje się epitafijna funkcja malowidła.
Pośród malowideł ściennych zachowanych do dziś na Słowacji, do najbardziej
znanych należy zespół na ścianie północnej kościoła Św. Jakuba, ukazujący Siedem
uczynków miłosierdzia i Siedem grzechów
śmiertelnych. Autor podkreśla aktualizację
tych przedstawień (kobiety w modnych sukniach i kruselerach) oraz drobiazgowe oddanie architektury w tłach. Według niego malowane ramy służą wprowadzeniu „socjalnego" desygnatu miejsca (einer ,,sozialen"
Ortsidentifizierung), pojawiając się tylko
w scenach ukazujących przejawy miłosierdzia. Grzechy pozbawione są tego „urbanistycznego" kontekstu, przez co nabierają

2 O. Schtircr, E. Wicsc, Deutsche Kunst in der Zips, Brtinn-Wicn-Lcipzig 1938, s. 217.
3 O oprawie artystycznej tego kultu ostatnio: C. Lichtc, Die Inszenierung einer Wallfahrt. Der Lettner
im Havelberger Dom and das Wilsnacker Wimderblut, Worms 1990.
Por. E. Jankovićova, Fraternifas Corpuris Christi v Levoći, w: Majster Pavol z Levoće, źivot. dielo.
doba (zbomik rcfcratov zo seminara), Kośicc 1991, s. 72-80.
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cech bardziej abstrakcyjnych, zbliżając się
do alegorii. Ów społeczny kontekst malowideł zajmuje Autora w sposób szczególny. Prowadzi go to do postawienia najważniejszego z pytań: dlaczego w Lewoczy nie
wprowadzono znanego od czasów Prudencjusza zestawienia cnót i przywar? Czyżby
ikonografia cnót była nazbyt abstrakcyjna
dla mieszkańców późnośredniowiecznego
miasta, a praktykom duszpasterskim lepiej odpowiadało przedstawienie „czynów",
czyli zastosowania cnót w praktyce (s. 57)?
W istocie kluczem dobom scen wydaje się
nie tylko przesłanie moralizatorskie, ale i cel
dydaktyczny - pouczenie wiernych. Źródłem
nowej praktyki były zapewne liczne u schyłku średniowiecza traktaty katechetyczne, dostępne wówczas we wszystkich większych
bibliotekach parafialnych. Pogłębiając ów
kontekst społeczny Buran zastanawia się,
czy powstanie malowideł nie miało przypadkiem związku z działalnością miejskiego szpitala (ilustracje czynów miłosierdzia
pojawiały się często w związku z działalnością charytatywną instytucji municypalnych,
s. 67). Portal, nad którym znajduje się omawiany cykl wiedzie do pomieszczenia, które
w średniowieczu mogło pełnić funkcję kaplicy dla trędowatych.
Ikonografia malowideł na ścianie północnej nie jest odosobniona. W tym samym
mieście podobne przedstawienia spotykamy jeszcze raz - w kościele Minorytów (ok.
1360-1400), a nieco dalej w kościołach parafialnych w Spiskiej Nowej Wsi (ok. 1395)
i Popradzie. Najbliższe spiskim są bez wątpienia malowidła w farze w małopolskim
Olkuszu, których autor mógł, według Burana, widzieć dekoracje w Lewoczy. Równie prawdopodobne jest jednak pochodzenie
obydwu zespołów od jednego, zaginionego
pierwowzoru.
Nieco późniejszy jest cykl scen z życia
św. Doroty (ok. 1400), umieszczony także na
ścianie północnej kościoła. W zespole tym,
obok topicznego paralelizmu z życiem Chrystusa, zwraca uwagę wyraźna „teatralizacja",
odniesienie do tekstów misteryjnych takich,

jak powstała w Czechach ok. połowy w. XIV
niemieckojęzyczna Dorotheaspiel (s. 80).
Kult świętej dziewicy miał duże znaczenie
w Pradze, odkąd Karol IV sprowadził tam
(ok. r. 1350) relikwię jej głowy.
Najpóźniejsze jest Ukrzyżowanie w nawie południowej z niezwykłym, zupełnie
nagim ciałem Chrystusa. Buran widzi w nim
przykład malowanego na ścianie retabulum,
związanego zapewne z kultem Eucharystii.
Autor łączy powstanie całego niemal
malarskiego wystroju wnętrza z działalnością bractwa Najświętszego Sakramentu, założonego w r. 1402. Akcję tę prowadził jeden zespół malarzy, znających świetnie sztukę czeską, a korzystających, w pierwszym
rzędzie, z wzorów malarstwa miniaturowego
(inny jest tylko cykl św. Doroty). Co ciekawe, „bohemocentryzm" malowideł ściennych znajduje ścisłe analogie w zachowanych do dziś elementach wyposażenia ruchomego kościoła. Predella z nastawy ołtarza
Św. Katarzyny powstała w orbicie wpływów
Mistrza z Trzeboni i rękopisów Wacława
IV, a figury z ołtarza głównego (użyte wtórnie w zwieńczeniu nastawy Mistrza Pawła, w pocz. w. XVI) najwięcej zawdzięczają
rzeźbie czeskiej lat osiemdziesiątych w. XIV.
Tę jednolitość stylowej orientacji Autor jest
skłonny wiązać z osobą proboszcza - mistrza Hermana, wykształconego na uniwersytecie w Pradze (s. 108).
Kościół Św. Franciszka Serafickiego
w Ponikach jest świątynią o najprostszym
układzie przestrzennym (połączenie kwadra-

tów prezbiterium, nawy i zakrystii), wzniesioną w początkach w. XIV. Jego wnętrze
zawdzięcza swój charakter stylowy jednorodnym dekoracjom malarskim, powstałym,
jak wynika z inskrypcji zachowanej na ścianie wschodniej nawy, w r. 1415 z fundacji
proboszcza Grzegorza. Obejmują one całe
prezbiterium i ścianę tęczową; pojedyncze
malowidła zachowały się też na północnej
ścianie korpusu i w zakrystii. Program łączy sceny o dosyć tradycyjnym charakterze,
umieszczone w prezbiterium {Pasja, postaci apostołów i świętych, Ojcowie Kościo-
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ła, czterej Ewangeliści, grupa Deesis), ze
znajdującymi się w nawie przedstawieniami
0 wymowie eschatologicznej {Muter Misericordiae, Scala sałutis, przedstawienie wotywne z Matką Boską), wyobrażeniami kultowymi (Vo/to Santo) i zupełnymi „nowinkami" ikonograficznymi (Żyjący Krzyż).
Nowa dekoracja z początków w. XV wyparła starą, o czym świadczą zachowane na
ścianie północnej fragmenty Narodzin Jana
Chrzcicie/a (ok. 1370-1380) i Walki Św. Jerzego ze smokiem (koniec w. XIV). Pociąga
to za sobą pytania o przyczyny wprowadzenia nowych malowideł, a w związku z komplikacją ich treści ideowych, o osobę „konceptom", czyli pomysłodawcy programu.
Według Autora występujące tu rozwiązania
1 ich kombinacja najbliższe są dekoracjom
rękopisów z czasów soboru w Konstancji
(s. 113). Twórca programu musiał więc być
człowiekiem wszechstronnie wykształconym
i świetnie obeznanym z najnowszymi trendami w ikonografii i literaturze teologicznej
(s. 148).
Spośród szeregu rzadko spotykanych
rozwiązań wymienić warto kilka. W tzw.
„scenie wotywnej" ukazano świeckich
wznoszących modły do Marii z Dzieciątkiem, obok zaś rozwartą paszczę Lewiatana,
nad którą rozpięty został most. Buran łączy
to przedstawienie z popularną w średniowieczu metaforą mostu przez Czyściec, która
- dzięki wizjom Grzegorza z Węgier (wkrótce po r. 1353) - zyskała szczególną popularność w Europie Środkowej (s. 134). Połączenie przedstawienia w typie Scala salutis (Jntercesji, według nomenklatury Autora) z motywem Walki o duszę zmarłego, najbliższe
analogie znajduje w malowidłach ściennych
w czeskich Zeliezovcach i w krużgankach
augustiańskich w Krakowie (s. 139). Znaczenie przedstawień z terenów Polski podnosi fakt, że najstarszy w Europie Środkowej
wizerunek Walki o duszę zmarłego zachował
się w kościele cystersów w Koprzywnicy (s.
140, przyp. 98). Analizując skomplikowaną formułę ikonograficzną Żyjącego Krzyża, Buran szczególnie podkreśla obecność
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postaci klęczącego papieża. Według niego

wyobrażenia w tym typie zrodziły się w klimacie intelektualnym schizmy, trwającej od
r. 1378 i soboru w Konstancji (1414-1417)
i stanowią przykład propapieskiej propagandy obrazowej (s. 146-147).
Osobne miejsce w dekoracji świątyni
zajmuje malowidło w zakrystii, naśladujące kształt współczesnych nastaw ołtarzowych. W „predelli" znajduje się przedstawienie duchownego klęczącego przed Marią
które uznać trzeba za wizerunek Grzegorza,
wzmiankowanego w inskrypcji fundacyjnej
na ścianie tęczowej, jako dominus gregorius
plebanus ecclesiae huius. Pleban ów traktował najwyraźniej swą zakrystię, przestrzeń
zamkniętą i niedostępną dla wiernych, jako
rodzaj prywatnej kaplicy (s. 170). Pomimo
to Autor przypuszcza, że fundacja malowideł
była dziełem kilku osób, w tym świeckich,
którzy pojawili się w różnych przedstawieniach (m.in. tzw. scena wotywna, Volto Santo). Wyróżnienie proboszcza wynikało zapewne z faktu, że był on koordynatorem prac
i pomysłodawcą programu ikonograficznego
(s. 175, 197). Istotną rolę przy jego układaniu mogli też odegrać franciszkanie z pobliskiego klasztoru. Niewielka postać klęcząca przed św. Piotrem lub św. Hieronimem
na ścianie północnej prezbiterium zdaje się
nosić habit braci św. Franciszka. W scenach
w nawie szczególny nacisk położono na bezpośredni, indywidualnie kształtowany stosunek człowieka do Boga. Sposób sformułowania tych tematów zdaje się wskazywać
na znajomość tekstów wielkich franciszkańskich teologów, takich jak Duns Szkot, a także szeroko rozumianej literatury kaznodziejskiej braci mniejszych (s. 179-180).
Ścisły związek poszczególnych kompozycji z dziełami sztuki czeskiej wskazuje na
wzrastającą rolę wzorników w malarstwie
początków w. XV. Rysunkowe schematy krążyły wówczas na osi Praga - Morawy
- Środkowa Słowacja, wpływając znacząco
na charakter twórczości, który Buran określa

jako „kombinatoryczny" - kombinatorischer
Charakter (s. 196, 199). Poszukując innych

dzieł warsztatu pracującego w Ponikach, Autor krytycznie ustosunkował się do podejmowanych wcześniej prób przypisania mu malowideł ściennych w kościele w Ludrovej.
Jak słusznie zauważyli wydawcy książki,
jednym z ważniejszych i częściej poruszanych zagadnień współczesnej historii sztuki
w Europie Środkowej jest problem oddziaływanie sztuki czeskiej około r. 1400. Badania te koncentrują się jednak przede wszystkim na rzeźbie, architekturze i malarstwie
książkowym5. Ujęcie poświęcone malarstwu monumentalnemu jest nowością. Buran
kreśli swe rozważania z imponującą erudycją, poruszając się swobodnie pośród dzieł
malarstwa monumentalnego, tablicowego,
a w szczególności książkowego. Imponuje
pogłębiona refleksja metodologiczna, której
summę znajdujemy na końcu książki. Autor
zawarł tam rozważania o roli geografii artystycznej, stosunków pomiędzy centrum i peryferiami, a także (jak na ucznia Roberta Suckale przystało) o roli sztuki dworskiej w rozwoju malarstwa ściennego około r. 1400.
Uderza rozmach badawczy i wszechstronność ujęcia omawianych zagadnień, które
pozostają w zgodzie z najnowszymi trendami w europejskiej humanistyce. Pod tym
względem omawiana książka może stanowić
wzór dla badaczy polskich. Okazuje się, że
o sztuce Europy Środkowej można pisać bez
kompleksu prowincji, zupełnie tak, jak pisze się o szczytowych osiągnięciach gotyku.
Trzeba jednak pisać w językach powszechnie zrozumiałych, inaczej grono odbiorców
pozostanie wciąż bardzo małe. Na książkę Burana można więc także patrzyć z zazdrością, czekając niecierpliwie na podobne
w charakterze opracowania dotyczące sztuki polskiej.

Marek WALCZAK

Beitrdge zur Kunstgeschichte Ostmitteleuropas, red. Hanna Nogossek, Dietmar
Popp, Verlag Herder-Institut, Marburg 2001
(= Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung,
t. 13), ss. 402, il. 124.
W 2001 roku Instytut Herdera w Marburgu opublikował jako trzynasty tom „Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung"
zbiór artykułów zatytułowany Beitrdge zur
Kunstgeschichte Ostmittelewopas. Pracami przy redagowaniu tomu kierowali Hanna
Nogossek i Dietmar Popp. Publikacja liczy
402 strony tekstu zawierającego 19 artykułów, które są pisemną wersją referatów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej w Marburgu w 1996 roku i poświęconej
sztuce Europy Środkowo-Wschodniej. Specyfika tej konferencji polegała na tym, iż
brali w niej udział młodzi naukowcy, głównie studenci wyższych lat i doktoranci. Inicjowanie tego typu „spotkań młodych" należy do długoletniej tradycji Instytutu Herdera.
Naukowcy mają na nich możliwość zaprezentowania wyników badań oraz przedstawienia do dyskusji swoich prac i osiągnięć.
Konferencje te z jednej strony mają na celu
umożliwienie wymiany między młodymi
badaczami z różnych ośrodków, a z drugiej dają sposobność pracownikom Instytutu
uzyskania przeglądu tematyki podejmowanej aktualnie w innych uczelniach i środowiskach naukowych. Obrady mają zazwyczaj
charakter interdyscyplinarny. Ich podstawowym wyróżnikiem jest tematyka poświęcona
problemom Europy Środkowo-Wschodniej
lub ewentualnie kwestii niemieckiej kultury
i historii w Europie Wschodniej. Początkowo konferencje były poświęcone wyłącznie
historii. Z czasem jednak znacznie poszerzono problematykę spotkań o tematy z zakresu literatury, sztuki i etnologii. W 1996 roku
Instytut Herdera po raz pierwszy zorganizo-

Przykładem nowatorskiej monografii traktującej o haftach praskich ok. 1400 jest wydana niedawno
książka E. Wcttcr, Bóhmische Bildstickerei um 1400. Die Stiftungen in Trient, Brandenburg und Danzig,
Berlin 2001.
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