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Książka Józefa Cezarego Kałużnego
dotyczy wpływu, jaki na genezę i ewolucję
tytułowych „przedstawień chrystologicz-
nych" wywierały w wiekach III—IV następu-
jące wówczas zmiany w sytuacji Kościoła
oraz w jego nauczaniu. Oprócz procesów
zachodzących w łonie chrystologii, a także
w podejściu elit Kościoła do sztuki, z natury
rzeczy i w bezpośredni sposób oddziału-
jących na ikonografię Chrystusa, wśród
owych czynników pozaartystycznych, które
stymulowały jej rozwój, Autor bierze pod
uwagę również „pewną presję społeczną
- oddolną, oraz odgórną - państwową - tj.
edykty prześladowcze, a następnie zmianę
optyki ideologicznej cesarstwa i poparcie,
jakiego doświadczał Kościół w drugiej
połowie IV wieku" (s. 16; tu i w kolejnych
cytatach zachowano oryginalną interpunk-
cję). Mamy więc do czynienia z próbą ujęcia
specyfiki kolejnych etapów kształtowania się
ikonografii Chrystusa w kontekście szeroko
zakreślonej sytuacji historycznej, kulturowej
i doktrynalnej wieków III—IV. Dla realizacji
tego celu konieczne było zdaniem Autora
„stworzenie pewnego uniwersalnego sys-
temu podziału przedstawień chrystologicz-
nych, który musiał uwzględniać różnorakie
uwarunkowania (m.in.: pochodzenie danego
tematu, dziedzinę szUiki, oraz czas powsta-
nia), a jednocześnie powinien być na tyle
«elastyczny», żeby mogły się w nim odna-

leźć wszystkie z omawianych przedstawień"
(s. 10). W konsekwencji, mamy też do czy-
nienia z propozycją stosownej systematyki
materiału obrazowego poddanego analizie.
Rozprawę swoją dodajmy wreszcie, traktuje
J.C. Kałużny jako ewentualny punkt wyjścia
„do interdyscyplinarnej «współpracy»,
czasem dyskursu naukowego, stawiających
sobie za cel uchwycenie ideowych zmian,
jakie następowały w Kościele starożytnym"
(s. 18). Zatem kieruje ją nie tyle do czy-
telników zainteresowanych zrozumieniem
zjawisk artystycznych jako celem samym
w sobie, co nade wszystko do teologów oraz
historyków Kościoła, ze środowiska których,
jak sam zaznacza, pochodzi (s. 17). Tym
ostatnim dzieła sztuki mogą bowiem służyć
za cenne źródło wiedzy o szerszych proce-
sach historycznych.

Książka obejmuje 170 stron tekstu.
Składa się na nią Wstęp (s. 9-18), w którym
skrótowo omówiono stan badań oraz przed-
stawiono cele i założenia metodologiczne
pracy, zarys dziejów chrześcijaństwa w
wiekach III—IV z osobnym podrozdziałem
0 chrystologii (I. Kościół - Imperium - sztu-
ka. Szkic historyczno-teologiczny, s. 19-45)
oraz cztery rozdziały poświęcone kolejnym
przejawom uzależnienia badanych formuł
obrazowych od ich tła historyczno-kultu-
rowego. W rozdziałach II {Formowanie się
przedstawień chystologicznych wywodzą-
cych się z wzorców antycznych, s. 47-72)
1 III (Przedstawienia chrystologiczne o ro-
dowodzie biblijnym, s. 73-107) jest mowa
o tematach ikonograficznych odnoszących
się do Chrystusa w sposób jednoznaczny
lub odnoszonych doń pośrednio, na drodze



interpretacji, jakie w sztuce chrześcijańskiej
występowały przed połową wieku IV, przede
wszystkim w malarstwie katakumbowym
i w rzeźbie sarkofagowej. Zostały one zesta-
wione na s. 107 w tabeli podsumowującej
zastosowany podział na sceny o rodowodzie
antycznym oraz sceny inspirowane Starym i
Nowym Testamentem (osobno cuda Chrystu-
sa i „inne świadectwa"). IV rozdział {Nowe
dziedziny rozwoju ikonografii chrystologicz-
nej w dobie wolności religijnej, s. 109-138)
dotyczy innowacji, jakie w ikonografii Chry-
stusa można obserwować w czasach tzw.
przełomu konstantyńskiego. Nacisk został
tu położony na pojawienie się monumental-
nych przedstawień o wymowie triumfalnej
zdobiących wnętrza bazylik, baptysteriów,
grobowców i domów prywatnych, prezentu-
jących Chrystusa jako niebiańskiego władcę.
Oprócz obrazów związanych z architekturą,
osobno omawia Autor inspirowane nimi
przedstawienia w rzeźbie pełnej i w drob-
nych wyrobach rzemiosła. Ostatni rozdział
(V. Odmienny charakter przedstawień
chrystologicznych drugiej połowy IV wieku,
s. 139-173) dotyczy pojawienia się tematyki
pasyjnej i jej złożonego charakteru, w któ-
rym wątek męki przeplata się z wątkiem
triumfalnym, a także ostatecznego wypra-
cowania osobnej kategorii ujęć o wymowie
epifanicznej, ukazujących Chrystusa w
pełni jego boskiego majestatu. Wśród tych
„przedstawień Chrystusa zmartwychwstałe-
go", by posłużyć się terminem stosowanym
przez Autora - jak najbardziej uzasadnionym
względami ideowymi, choć nie do końca
ścisłym w sensie ikonograficznym - zostały
uwzględnione wizerunki Chrystusa w po-
stawie stojącej, tronującego, jego popiersia
oraz monogramy i związane z nim symbole,
jak Crwcgemmata czy Baranek Mistycz-
ny. Na s. 174 pojawia się mutacja tabeli
zamieszczonej po rozdziale III, uzupełniona
o wymienione formuły i stanowiąca osta-
teczną wersję zapowiedzianego we Wstępie
„graficznego podsumowania procesu badaw-
czego" (s. 17).

W Zakończeniu (s. 1 75-179) Autor
streszcza i zestawia wnioski wynikające
z analiz przeprowadzonych w ramach
kolejnych rozdziałów pracy. Omawiany
przez siebie proces „kształtowania się
przedstawień chrystologicznych" dzieli na
trzy zasadnicze fazy. Pierwsza odpowiada
okresowi przedkonstantyńskiemu, kiedy
dominowały motywy i sceny o charakterze
symbolicznym zaczerpnięte z uniwersalnego
języka obrazowego, jakim posługiwali się
również poganie. W ujęciu Autora był to
„wyłom w głoszonych przez Ojców Kościoła
aikonicznych [powinno być: anikonicznych
- S.S.] regułach" (s. 1 76), ale też naturalna
konsekwencja funkcjonowania wspólnot
chrześcijańskich w społeczeństwie zdomi-
nowanym przez kulturę pogańską, do tego
izolowanych i pozbawionych „własnych
przykładów do naśladownictwa [powinno
być raczej: naśladowania - S.S.]" (tamże).
Faza druga, związana ze zmieniającą się
po roku 313 sytuacją Kościoła, przyniosła
wzrost zainteresowania scenami narra-
cyjnymi z udziałem Chrystusa, zwłaszcza
przedstawianiem jego cudów, oraz „nagmin-
ne wykorzystywanie wzorców ikonografii
antycznej (...) w celu podkreślenia boskości
Chrystusa" (s. 177). Było to niejako wyjście
tematyki chrystologicznej z ukrycia, porzu-
cenie języka symboli i aluzji na rzecz bez-
pośredniego przedstawiania czynów i osoby
Chrystusa w jego bosko-ludzkiej naturze,
wyniesionej do rangi dogmatu na soborze
w Nikei (325). W ostatnim, trzecim etapie
kształtowania się ikonografii chrystologicz-
nej, przypadającym na drugą połowę wieku
IV, „Chrystusa «sprawcę cudów» i Odkupi-
ciela powoli zastępuje Rex Gloriae" (tamże),
co ma związek z ostatecznym ustabilizowa-
niem się sytuacji Kościoła i jego wrośnię-
ciem w struktury państwa rzymskiego.

Do tekstu dołączono obszerne (s. 180—
1 87) zestawienie odsyłaczy do publikacji
o charakterze podręcznikowym, katalogo-
wym lub przeglądowym, gdzie mowa jest
o „przedstawieniach chrystologicznych
zaistniałych w sztuce sepulkralnej do końca
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IV wieku", Bibliografię (s. 191-202). Indeks
[cytowanych w pracy - S.S.] autorów
(s. 203-206). streszczenie w języku angiel-
skim (s. 211-214) oraz 63 dobrej jakości
ilustracje (zwane tu „rycinami"), w większo-
ści kolorowe (s. 217-248).

Zamiar całościowego ujęcia i uporząd-
kowania problematyki „kształtowania się
przedstawień chrystologicznych" w wiekach
III—IV niewątpliwie zasługuje na pochwałę.
Przede wszystkim dlatego, że jest to temat
ważny, dla zrozumienia mechanizmów
tworzenia się zrębów chrześcijańskiego
języka obrazowego wręcz kluczowy. Poza
tym, omawiane przedsięwzięcie naukowe
wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu ze
strony czytelników, którzy nie są w stanie
przyswoić sobie w całości obfitej literatu-
ry przedmiotu narosłej w ciągu ostatnich
dziesięcioleci. Mam na myśli zwłaszcza
studentów historii sztuki czy historii Kościo-
ła, którzy przedzierając się przez meandry
kultury artystycznej wczesnego chrześcijań-
stwa tęsknie wypatrują wszelkiego rodzaju
publikacji o charakterze przeglądowym, da-
jących nadzieję na uporządkowanie wiedzy
w zakresie wykraczającym poza znajomość
pojedynczych zabytków, najchętniej jeszcze
publikacji polskojęzycznych i niezbyt
długich. Recenzowana praca, by zacząć od
wyliczenia jej zalet, przynajmniej częściowo
rolę tę spełnia.

Na pewno pozwala zorientować się
w bogatym materiale zabytkowym. Au-
tor skrupulatnie przeprowadził kwerendę
ikonograficzną i uwzględnił reprezentatywne
przykłady wszystkich kategorii przedstawień
obecnych w ikonografii chrystologicznej
wieków III—IV. Uwagi można zgłosić co
najwyżej wobec ich nadmiaru, wynikające-
go, po pierwsze, z włączenia w tok wywodu
obrazów o niepewnej orientacji religijnej.

Chodzi zwłaszcza o przedstawienie
w centralnym polu mozaiki posadzkowej
z Hinton St. Mary (s. 122-123; il. 42), które
J.C. Kałużny omawia jako nie budzące
żadnych wątpliwości popiersie Chrystusa.
Widoczny za głową omawianej postaci

monogram Chi-Rho, zdający się narzucać
takie rozwiązanie, w rzeczywistości niczego
jednak nie przesądza. Równie dobrze może
bowiem odwoływać się do Chrystusa, jak
i do pojęcia czasu czy wieku (gr. chronos).
Kontekst ikonograficzny (sąsiedztwo perso-
nifikacji czterech pór roku) wręcz zachęca
do przyjęcia tej drugiej opcji interpreta-
cyjnej. Brak krytycyzmu w tym względzie
dziwi niezmiernie, gdyż omawiany problem
był kilkakrotnie podnoszony w literaturze
przedmiotu, między innymi w cytowanych
przez Autora publikacjach (przyp. 62 na
s. 122), a ponadto on sam doskonale zdaje
sobie sprawę z wieloznaczności monogramu
Chi-Rho: wspomina o niej w dalszej części
wywodu (przyp. 116 na s. 163). W celu
uniknięcia owej rażącej niekonsekwencji
powinien był przynajmniej opatrzyć swoje
stanowisko przysłówkiem „prawdopodob-
nie", jakiego wcześniej używa odnośnie do
uznawania za portret Chrystusa wizerunku
brodatego, długowłosego mężczyzny w Ostii
(s. 121; il. 41). Swoją drogą, w tym drugim
przypadku znacznie bardziej prawdopodobna
jest identyfikacja z neoplatońskim (pogań-
skim) filozofem, ostatnio poparta przeko-
nującą argumentacją Paula Zankera (Die
Maskę des Sokrates. Das Bild des Intellektu-
ellen in der antiken Kunst, Miinchen 1995,
s. 242-251, publikacja znana J.C. Kałużne-
mu w wersji włoskiej z r. 1997, a w każdym
razie uwzględniona w Bibliografii). Dla
merytorycznej spójności recenzowanej pracy
zdecydowanie korzystniejsza byłaby jednak
całkowita rezygnacja z powoływania się na
te kontrowersyjne przykłady.

Po drugie, dobierając materiał obrazowy
wykracza J.C. Kałużny poza własną defini-
cję tytułowych „przedstawień chrystologicz-
nych" jako wszelkich przedstawień „w któ-
rych mamy do czynienia z osobą Chrystusa
wyobrażoną w sposób pośredni (symbo-
liczny, alegoryczny itd.) lub bezpośredni
(dosłowny)" (s. 12). W świetle tej definicji
niezrozumiałe, a przynajmniej dyskusyjne
jest uwzględnienie w pracy przedstawień
Noego w arce (s. 76-78), Ofiary Abraha-
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ma (s. 78-80) i scen składających się na
cykl Jonasza (s. 82-85). Autor nie wykazał
w sposób przekonujący, że interpretowanie
tych postaci jako starotestamentowych figur
Chrystusa mogło prowadzić do utożsamiania
ich wizerunków z Chrystusem, że, ujmując
rzecz inaczej, w przypadku przedstawień Noe-
go, Izaaka czy Jonasza mamy do czynienia
z symbolicznymi przedstawieniami Chrystu-
sa. Już bardziej przekonywające wydawa-
łoby się uwzględnienie tematu Uczty, która
mogła być w wiekach III—IV postrzegana
jako obrazowa aluzja do Ostatniej Wiecze-
rzy, a więc wydarzenia, w którym Chrystus
osobiście uczestniczył, do uczty euchary-
stycznej, w której Chrystus byłby obecny
pod postacią chleba i wina, czy wreszcie
do „uczty niebiańskiej", która wpisując się
w perspektywę eschatologiczną, siłą rzeczy
prowadzi ku skojarzeniom z Chrystusem
(por. B. Wronikowska, Picturae sacrae.
Motywy ikonograficzne malowideł przedkon-
stantyńskich w chrześcijańskich katakumbach
Rzymu, Lublin 1990, s. 125-127). Tyle, że
akurat temat Uczty J.C. Kałużny pomija „ze
względu na znikomą treść chrystologiczna^
jaką zawierał" (przyp. 82 na s. 89).

Ewidentnym zaś przejawem wyjścia
poza tak czy inaczej rozumiane pojęcie
„przedstawień chrystologicznych" - tym
razem wynikającym z „twórczego" podejścia
do jego pierwszego członu - jest włącze-
nie przez Autora w tok wywodu passusów
poświęconych monogramom Chrystusa,
Labarum i Crux gemmata (s. 162-168) jako
„dodatkowo wyodrębnionym trzem typom
przedstawień [Chrystusa zmartwychwstałego
- S. S.]" (s. 162). Wprawdzie wymienione
motywy bezpośrednio odnoszą się do Chry-
stusa, ale w żaden sposób nie sąjego przed-
stawieniami. W ogóle nie są przedstawienia-
mi we właściwym tego słowa rozumieniu.
Można mówić o przedstawieniach monogra-
mu czy Labarum, na przykład w malarstwie,
ale nigdy o Labarum czy monogramie jako
przedstawieniach!

Powyższe uwagi w istocie rzeczy
sprowadzają się do wytknięcia Autorowi

pewnego zamętu w warstwie pojęciowej, za-
istniałego mimo podjętych we Wstępie prób
„wyraźnego określenia zakresu nazewnic-
twa używanych pojęć" (s. 11). Wprawdzie
definicja tytułowych „przedstawień chry-
stologicznych" w sposób wyraźny mija się
z faktycznym przedmiotem studium, ale fakt
ten nie przekreśla jednak „katalogowej" war-
tości Kształtowania się przedstawień chry-
stologicznych. Czytelnik w pewnym sensie
z owego zamętu nawet korzysta: w trakcie
lektury zaznajamia się z dużo większą liczbą
motywów i tematów, niżby mógł się tego
spodziewać na podstawie tytułu pracy.

Kolejną mocną stroną recenzowanej
książki jest szczegółowe opracowanie
warstwy informacyjno-interpretacyjnej
odnoszącej się do uwzględnionych w tytule
„ideowych przemian w Kościele". J.C. Ka-
łużny jak najbardziej trafnie dobiera fakty
historyczne składające się na pozaartystycz-
ny kontekst kolejnych odsłon ikonografii
Chrystusa. Z rozdziału I uczynił klarowną
mini-syntezę dziejów Kościoła i jego nauki
w wiekach III—IV. Szkoda, że tak rzadko
powołuje się na teksty źródłowe, których
zręcznego wplatania w tekst można by
wszak od historyka Kościoła oczekiwać.
Szkoda (wstyd?), że te nieliczne fragmen-
ty tekstów źródłowych przytacza zwykle
wyłącznie w tłumaczeniu polskim, niekie-
dy nawet nie zadając sobie trudu dotarcia
do stosownego wydania (opis Labarum
w Euzebiuszowym Żywocie Konstantyna jest
cytowany za opracowaniem S. Kobielusa!
- s. 164-165). Skoro już mowa o kulturze
dyskursu historycznego, to głęboką rysę na
jej powierzchni stanowią pojawiające się
w tekście stwierdzenia właściwe bardziej
literaturze apologetycznej, w rodzaju tego
o „atakach na osobę Jezusa Chrystusa ze
strony różnego rodzaju nurtów heretyckich"
(s. 36). W taki sposób kwituje J.C. Kałużny
między innymi chrystologię Arian. W świe-
tle prawdy historycznej jest to, delikatnie
rzecz ujmując, nieścisłe, gdyż Arianie nie
atakowali osoby Chrystusa, lecz co najwyżej
odnoszące się do niej stanowisko (doktrynę)
Ortodoksów.
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O ile wobec dobom materiału obrazo-
wego i sposobu ujęcia „ideowych przemian
w Kościele" można mieć jedynie drobne za-
strzeżenia, o tyle zdecydowanych słów kry-
tyki wymagają obecne w Kształtowaniu się
przedstawień chrystologicznych uchybienia
i luki natury merytorycznej, zawiła, niekiedy
wręcz urągająca zasadom logiki konstrukcja
wywodu, wreszcie niedopracowanie jego
warstwy tekstowej. Przechodząc do wypunk-
towania tych negatywnych aspektów recen-
zowanej pracy, trzeba najpierw z całą mocą
podkreślić, że J.C. Kałużny podjął się zada-
nia wyjątkowo trudnego. Zmiany w sytuacji
chrześcijan, w nauce Kościoła, wreszcie
w sztuce pozostającej na usługach wspólnot
chrześcijańskich, następowały w wiekach
III—IV niezwykle szybko i niezwykle głębo-
ko sięgały, w wielu wypadkach prowadząc
do prawdziwych przełomów. Opisanie
dynamiki procesów zachodzących wówczas
w łonie ikonografii, a następnie właściwe
powiązanie ich ze stwarzającymi podobne
problemy techniczne „ideowymi przemiana-
mi w Kościele", wymaga gruntownej wiedzy
z zakresu kilku nauk humanistycznych oraz
umiejętności skoordynowania operacji po-
znawczych dokonywanych na różnorodnym
materiale, w oparciu o różnorakie założenia
metodologiczne, słowem - wymaga solid-
nego przygotowania interdyscyplinarnego.
Co prawda Autor podejmował temat z pełną
tego świadomością (we Wstępie kilkakrotnie
stosowną postawę badawczą deklaruje), ale
najwyraźniej wyzwaniom interdyscypli-
narności nie sprostał. W każdym razie nie
przeprowadził rzetelnej kwerendy bibliogra-
ficznej.

Dobitnie o tym świadczą zamieszczone
we Wstępie uwagi o stanie badań, w szcze-
gólności te odnoszące się do prac „wąskiego
grona historyków sztuki, czy archeologów"
(s. 9). Z opinią, że „brak jest monograficzne-
go opracowania dotyczącego przedstawień
chrystologicznych III i IV wieku" (tamże),
można by się jeszcze zgodzić, pod warun-
kiem, że chodzi o opracowanie mające tak
właśnie zakreślone ramy chronologiczne

i że nie bierzemy pod uwagę stosownych
rozdziałów w syntezach ikonografii Chry-
stusa, na przykład autorstwa P. Hinza
(Deus Homo. Das Christusbild von seinem
Urspriingen bis zur Gegenwart, Bd. I, Berlin
1973). Autor idzie jednak dalej, dodając,
że w dotychczasowej literaturze przed-
miotu „zupełnie pomijane jest zagadnienie
możliwej recepcji w tych (tj. chrystologicz-
nych - S.S.) przedstawieniach ideowych,
czy też dewocyjnych zmian następujących
w Kościele" (s. 9). To jakże jednoznaczne
w swojej wymowie stwierdzenie, stawiające
Autora w roli pioniera nowego kierunku
badań, po części jest zapewne kolejnym
przejawem niekonsekwencji właściwej jego
sposobowi prowadzenia wywodu. Kilka
stron dalej można bowiem przeczytać, że
A. Grabar i B. Filarska w swoich opraco-
waniach historii sztuki wczesnochrześci-
jańskiej nieco uwagi „poświęcili rozwojowi
przedstawień chrystologicznych, a nawet
refleksom przemian ideowych Kościoła,
jakie były w nich widoczne" (s. 15-16).
Zaprzeczeniem omawianego stwierdzenia
są zresztą kolejne rozdziały pracy J.C.
Kałużnego, gęsto usiane odnośnikami do
publikacji, które, podobnie jak nieoceniona
synteza procesu kształtowania się ikonogra-
fii chrześcijańskiej autorstwa wspomnianego
Grabara (Christian Iconography. A Study
oflts Origins, Princeton 1968, znana J.C.
Kałużnemu w wydaniu włoskim z r. 1999),
genezę i ewolucję chrześcijańskiego języka
obrazowego wyjaśniają (stosownie do jego
natury!) pośrednim oddziaływaniem sytuacji
historycznej i bezpośrednim wpływem
czynników doktrynalnych czy rytualnych.
W przypisach oraz w wykazie bibliografii
przewijają się nazwiska wielu „klasyków"
tego nurtu badań, jak G. Bovini, F. Gerke,
Th. Klauser, K. Weitzmann czy K. Wessel.

Nie da się jednak ukryć, że teza
o „zupełnym pomijaniu zagadnienia możli-
wej recepcji (...) ideowych, czy też dewo-
cyjnych zmian następujących w Kościele"
w dużym stopniu wynika z nieznajomości
podstawowej literatury przedmiotu. Au-
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tor nie zna. a w każdym razie przemilcza
długą tradycję badań w ramach spec jalności
określanej po niemiecku jako Monumentale
Theologie. powołanej do życia przez jego
„kolegów po fachu", z założenia traktują-
cej dzieła sztuki jako płaszczyznę refleksji
teologicznej, a tym samym ważne źródło do
dziejów Kościoła i jego nauki. Dokonania
XIX-wiecznych przedstawicieli tego nurtu,
z F. Piperem na czele, oraz przedsięwzięcia
naukowe obecnie w jego ramach podejmo-
wane przybliżył (przypomniał) niedawno
polskiemu czytelnikowi L. Kalinowski
{Teologia sztuki, w: Mistrzowi Mieczysła-
wowi Porębskiemu uczniowie, Kraków
2001, s. 173-177). Nie zna J.C. Kałużny
najnowszych prac z zakresu metodologii,
omawiających „techniki" interpretowa-
nia dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej
między innymi poprzez ich konfrontowanie
z aktualnymi tendencjami w teologii czy
liturgii (W. Kemp, Christliche Kunst. Ihre
Anfange - Ihre Strukluren, Munchen etc.
1994; J. Engemann, Deulung und Bedeutung

friihchristlicher Bildwerke, Darmstadt 1997;
R.M. Jensen, Understanding Early Christian
Art, London - New York 2000 [podręcznik
akademicki]). Luki w bibliografii można
by zresztą wytykać Autorowi recenzowanej
książki dalej, pamiętając rzecz jasna, że
pewne ograniczenia w doborze literatury
przedmiotu były przez wzgląd na jej cha-
rakter nieuniknione. Nie można jednak nie
wytknąć mu jeszcze jednego braku. Otóż,
kilkakrotnie powołując się na materiały
wydane przy okazji nowojorskiej wystawy
Age of Spirituality, nie odnotowuje artykułu
M.H. Shepherda Christology: A Central
Problem of Early Christian Theology and
Art (w: Age of Spirituality. A Symposium, ed.
K. Weitzmann. New York 1979, s. 101-120),
który powinien wszak stanowić dlań stały
punkt odniesienia.

Brak rozeznania w literaUirze przedmio-
tu pociągnął za sobą dwojakiego rodzaju
skutki wyraźnie obniżające naukową wartość
Kształtowania się przedstawień chiystolo-
gicznych. Po pierwsze, z wielu analizowa-

nych tu formuł obrazowych nie wydobyto
istotnych treści doktrynalnych, które pozwo-
liłyby w pełni dostrzec ich znaczenie jako
„świadectw ideowych przemian w Koście-
le". Przykładem tego jest sposób potrakto-
wania przedstawień Chrystusa depczącego
lwa i węża, a czasami dodatkowo smoka
i bazyliszka. J.C. Kałużny ogranicza się do
wskazania biblijnych źródeł tej kompozycji
(Ps 91 [90]. 13) oraz zwrócenia uwagi na jej
możliwe powiązania ze wspomnianym przez
Euzebiusza z Cezarei wizerunkiem Konstan-
tyna Wielkiego nad bramą wiodącą do jego
pałacu w Konstantynopolu (s. 132-133; por.
przyp. 77 na s. 156). Gdyby znał artykuły
P.G.J. Posta ('Conculcabis leonem... ' Some
leonographic and Iconologic Notes on an
Early-Christian Terracotta-Lamp with an
Anastasis-Scene. „Rivista di Archeologia
Cnstiana" 58, 1982. s. 147-176) i E. Demou-
geota (La svmbolique du lion et du serpent
sur les solidi des empereurs d'Occident de
la premierę moitie du V siecle, „Revue Nu-
mismatiąue" 28, 1986, s. 94-118), mógłby
wzbogacić swój wywód o kwestię roli oma-
wianych przedstawień w obrazowej polemi-
ce antyariańskiej, a przynajmniej uniknąłby
błędnego stwierdzenia, że scena deptania
lwa i węża przeszła „z artes minores (...)
do płaskorzeźby (...) i mozaiki" (s. 132).
Jest bowiem niemal pewne, że pojawiła się
najpierw w malarstwie monumentalnym,
a dopiero potem w dziełach rzemiosła (poza
wspomnianym artykułem P.G.J. Posta, por.
J. Partyka, La representation dispa/ne du
Christ d'Alexandrie et la nouvelle pein-
ture nubienne du 'Christus Sol et Victor '.
„Rivista di Archeologia Cnstiana" 60. 1984.
s. 109-122).

Po drugie, po części z nieznajomości
ważnych opracowań, a po części z nieuważ-
nej, jak wypada sądzić, lektury cytowanych
prac M. Andarolo. A. Grabara, J. Kollwitza
czy P. Zankera. wynika jedno z najpoważ-
niejszych niedociągnięć recenzowanej
książki. Chodzi o niemal całkowite pomi-
nięcie problematyki typów fizjonomicznych.
których wielość i różnorodność stanowi
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wszak o specyfice wczesnochrześcijańskiej
ikonografii Chrystusa. Omawiając po-
szczególne obrazy. J.C. Kałużny ogranicza
się jedynie do stwierdzenia, że w danym
przypadku Chrystus zosta! przedstawiony
w taki czy inny sposób. Najwyraźniej nie ma
świadomości, ze owe sposoby przedstawie-
nia Chrystusowej fizjonomii były w wieku
IV ściśle związane z refleksją o jego naturze,
że stanowiły ważne medium propagowania
idei chrystologicznych. Trzeba pamiętać,
że przed wiekiem VI (kiedy pojawiają się
tzw. acheiropojetyczne wizerunki Chry-
stusa, odnalezione w aurze cudu, jak ikona
z Kamuliany. albo stanowiące mechaniczny
odcisk jego oblicza, jak edeski Mandylion)
chrześcijanie nie wiedzieli, jak historyczny
Jezus wyglądał. Wizerunki Chrystusowego
oblicza były tworzone i funkcjonowały wy-
łącznie na zasadzie portretu typologicznego,
a więc informującego nie o wyglądzie, tylko
0 statusie przedstawionej postaci. Przydanie
Chrystusowi takiej czy innej „maski" służyło
nade wszystko zdefiniowaniu jego natury. Po
soborze w Nikei (325) sztuka chrześcijańska
stanęła wobec konieczności wypracowania
formuły wyrażającej jego boskość. Typ
młodzieńczy (z długimi włosami) czy typ
z brodą i długimi włosami - kojarzące się
między innymi z wizerunkami bóstw pogań-
skich, odpowiednio z Apollonem i Zeusem
- pojawiły się niewątpliwie w odpowiedzi
na to zapotrzebowanie. Poprzestając jedynie
na zasygnalizowaniu tego wątku, posiadają-
cego niezwykle obfitą literaturę, częściowo
zestawioną chociażby w znanym J.C. Kałuż-
nemu artykule P. Skubiszewskiego {Cństo,
w: Enciclopedia deWarte medievale, vol. 5,
Roma 1994, s. 520-521) czy w - niestety
nieznanych, a ważnych - pracach H. Bel-
tinga (np. Bild wid Kult, Miinchen 1990)
1 G. Dagrona (L 'image de culte et le portrait,
w: Byzance et les images, ed. A. Guillou,
J. Durand, Paris 1994. s. 121-150), wypada
jeszcze raz podkreślić, że pominięcie tego
niezwykle istotnego, wręcz kluczowego
aspektu ikonografii chrystologicznej było
wielkim błędem.

Na równie negatywną ocenę zasługuje
sposób przeprowadzenia systematyki ..przed-
stawień chrystologicznych" - zebranych,
przypomnijmy, jak najbardziej skrupulatnie.
Pomijam już fakt, że kryteria porządkujące
materiał obrazowy ulegają w toku wywodu
gruntownym zmianom: w rozdziałach II i III
jest to geneza poszczególnych motywów
czy scen, odpowiednio antyczna i biblijna,
w rozdziale IV technika i kontekst występo-
wania obrazów, a w V ich tematyka. Prob-
lem w tym. że J.C. Kałużny z całych sił chce
upchnąć poszczególne grupy tematyczne
w stworzone przez siebie ramy. I tak, motyw
Dobrego Pasterza umieszcza w szufladce
„przedstawienia wywodzące się z wzorców
antycznych", podczas gdy równie dobrze
mógłby włączyć go do kategorii przedsta-
wień o rodowodzie biblijnym. Być może
jednak wziął tu pod uwagę formę, a nie ideo-
we konotacje omawianego motywu. Można
i tak. Tylko dlaczego w stosunku do Wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy postępuje wprost
odwrotnie? Scena ta zamyka listę przedsta-
wień ,,o rodowodzie biblijnym", mimo że
jej kompozycja wywodzi się z antycznej
formuły Adventus Augusti. W tym bałaga-
nie nikną istotne aspekty kolejnych odsłon
ikonografii chrystologicznej, które Autor
zresztą zauważa, chociażby w Zakończeniu.
Chodzi o sekwencję Chrystus Zbawiciel
(sceny „skrócone" o tematyce soteriologicz-
nej, funkcjonujące na zasadzie obrazowych
aluzji, charakterystyczne dla okresu przed-
konstantyńskiego) - Chrystus Cudotwórca
i Nauczyciel (sceny narracyjne, ukazujące
Chrystusa „we własnej osobie", w działa-
niu, pojawiające się od początku wieku IV)
- Chrystus Kosmokrator (przedstawienia
o charakterze reprezentacyjnym lub narra-
cyjno-reprezentacyjnym, ukazujące Chrystu-
sa w pełni jego boskiego majestatu, poja-
wiające się po połowie wieku IV). Właśnie
owo zasadnicze przesłanie „przedstawień
chrystologicznych" powinno być podstawą
systematyki, tym bardziej że to właśnie
zmiany w jego obrębie są najbardziej do-
bitnym świadectwem „ideowych przemian
w Kościele III i IV wieku".
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Mówiąc o poczynaniach Autora wobec
materiału obrazowego, nie można nie wy-
tknąć mu dziwacznego sposobu opisywania
badanych formuł ikonograficznych. Wy-
mieniając podstawowe elementy składo-
we danej kompozycji, z niezrozumiałych
powodów (dążenie do obiektywizmu?) unika
on mianowicie identyfikowania postaci
jednoznacznie rozpoznawalnych. W efekcie
powstaje karykatura opisu „preikonograficz-
nego". O scenie Chrztu Chrystusa czytamy
na przykład, że jej kompozycyjną „podstawę
stanowią dwie postacie: nagi młodzieniec,
zanurzony częściowo w wodzie oraz dojrza-
ły mężczyzna, który dokonuje aktu chrztu"
(s. 101). Przyjętą technikę opisu od biedy
można by nawet zaakceptować, gdyby tylko
była stosowana konsekwentnie. Jednakże
już w zacytowanym fragmencie jest mowa
o „akcie chrztu", zamiast o bardziej pasują-
cym tu „polewaniu głowy wodą". W opisie
Pokłonu frzęch Mędrców niekonsekwencja
daje o sobie znać w stopniu jeszcze więk-
szym. Część bohaterów została tu rozpozna-
na, a część nie: „do siedzącej postaci kobiety
z małym dzieckiem na rękach (kolanach),
zbliżają się mędrcy, którzy niosą dary"
(s. 98).

Nie wdając się już w kiytykę pomniej-
szych usterek metodologicznych i meryto-
rycznych (jak chociażby określenie na s. 157
tronu z oparciem jako tronu cesarskiego,
podczas gdy jest to forma tronu przypisana
bóstwom), trzeba na koniec podnieść jeszcze
jedną zdecydowanie słabą stronę omawianej
pracy. Chodzi o wyjątkowo uciążliwe dla
czytelnika niedopracowanie jej warstwy
tekstowej. Brak rzetelnego szlifu redakcyj-
nego przejawia się między innymi w tym,
że raz można przeczytać o „relikwiarzu
z Brescii", a raz o „relikwiarzu z Brescia"
(obie formy występują obok siebie na s. 144
oraz w przyp. 40 i 41 na s. 146); że można
dowiedzieć się, iż „źródłem kompozycji
[Cudu w Kanie - S.S.] jest cud, jakiego
dokonał Chrystus" (s. 86), a źródłem przed-
stawień Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy

„jest oczywiście scena uroczystego wjazdu
Chrystusa" (s. 104). podczas gdy w obu wy-
padkach źródłem były opisy, odpowiednio
cudu i wjazdu; że wreszcie trzeba przedzie-
rać się przez zdania o, delikatnie mówiąc,
zawiłej strukturze (jeden przykład: „Taki
wariant przedstawień prowokuje oczywiście
do szerokiej gamy komentarz [komentarzy?
- S. S.], nas interesuje jednak najbardziej
ogólny ich charakter, który wydaje się su-
ponować komentarz odnotowany przez św.
Jana" itd., s. 87).

O ile redakcja mogła jeszcze przejawiać
skrupuły wobec ingerowania w termino-
logię, sformułowania i składnię, jakimi
posługuje się Autor (w sumie jest to obszar
jego kompetencji naukowych i literackich),
o tyle bezsprzecznie powinna była zadbać
0 interpunkcję (patrz cytowane wyżej
fragmenty) czy prawidłowy zapis tytułów
cytowanych w przypisach prac, tym bardziej
że niektóre błędy, jak „Bores" zamiast „Bo-
reas" w przyp. 133 na s. 99. mogą utrudniać
dotarcie do wskazanej publikacji. Inne, jak
nieprawidłowości, a do tego niekonsekwen-
cje w transkrypcji tytułu książki W.N. Ła-
zariewa (Istorija wizautijskoj żiwopisi), raz
występującej jako Istoria wizantiiiskoi żiwo-
pisy (przyp. 28 na s. 15; s. 198)), to znowu
wizantinskoj (przyp. 72 na s. 154), szkodzą
jedynie wizerunkowi Autora i Wydawnictwa.
Przede wszystkim jednak redakcja powinna
była wyczyścić tekst z błędów edytorskich
1 językowych.

Pominąłbym ów aspekt uprzejmym
milczeniem, gdyby dawał się on we znaki
w stopniu, do jakiego przeciętny czytelnik li-
teratury naukowej zdążyt już przywyknąć od
czasu upowszechnienia się komputerowych
technik składania teksm. Jednak tekst J.C.
Kałużnego w recenzowanej wersji jest oka-
leczony tyloma błędami - od literówek po
gramatyczną niezgodność poszczególnych
członów zdania złożonego - że ich obecność
(niemal na każdej stronie!) nie tylko irymje,
ale też wydatnie utrudnia lekturę. Błędy te.
nakładając się na właściwe stylowi pisar-
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skiemu Autora zawile konstrukcje językowe,
niekiedy wręcz uniemożliwiają zrozumienie
jego myśli, jak chociażby w przypadku
następującego zdania: ,,Jeżeli rzeczywiście
mamy do czynienia z przedstawieniem
Chrystusa, to ze względu na styl wykonania
i stanowi on dość oryginalnym realizację"
(s. 121).

Zważywszy, że chodzi o pracę doty-
czącą kul tu 17 chrześcijańskiego antyku,
do tego książkę napisaną przez historyka
Kościoła, z punktu widzenia czytelnika już
nie tylko uciążliwe, ale wręcz gorszące są
błędy w pisowni terminów łacińskich {pax
aeternum na s. 67 zamiast pax aeterna; cna
invictus na s. 167 i 168 zamiast cna inricta)
oraz - o zgrozo - w greckiej wersji imie-
nia Jezus (s. 163), w przypadku której nie
dano ani przydechu (powinien być spiritus
leniś) przed jotą ani akcentu (powinien być
circumflexus) nad ypsilonem, zastąpionym
zresztą łacińską literą „u".

Sławomir SKRZYNIARZ

Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa
und der nationale Diskurs, Robert Born, Ale-
na Janatkova, Adam S. Labuda, red., Berlin
2004 (= Humboldt-Schriften zur Kunst- und
Bildgeschichte, t. 1), 479 s.

W dniach od 28 do 30 czerwca 2001
roku na berlińskim Uniwersytecie Humbold-
tów miała miejsce międzynarodowa konfe-
rencja Kunsthistoriographien in Ostmitteleu-
ropa und der nationale Diskurs. Inicjatorami
tego przedsięwzięcia był tamtejszy Instytut
Historii Sztuki oraz GWZO (Geisteswis-
senschaftliches Zentrum Geschichte und
Kultur Ostmitteleuropas, Lipsk). Omawiana
publikacja, nosząca ten sam tytuł, to wybór
referatów wygłoszonych w ramach tego
spotkania. Przy czym należy zwrócić uwagę
na fakt, iż jest ona jednocześnie pozycją
inaugurującą nową serię wydawniczą:

Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildge-
schichte.

Zagadnieniem łączącym poszczególne
artykuły jest problem związku historii sztuki
jako dyscypliny naukowej z myślą narodo-
wą oraz nacjonalizmem w Europie Środ-
kowo-Wschodniej w ostatnich 150 latach.
Próba odpowiedzi na pytanie o związki
nauk humanistycznych z narodowościowy-
mi postulatami została oparta na analizie
procesów historycznych oraz rozmaitych
formach instrumentalizacji piśmiennictwa
o sztuce w poszczególnych krajach. Podej-
ście to jest wynikiem specyficznej sytuacji
politycznej tego regionu, ponieważ przez
bardzo długi okres żaden z narodów, których
historiografia jest tu przedmiotem badań,
nie funkcjonował w ramach własnego,
całkowicie niezależnego państwa. Hegemo-
nia Prus, Cesarstwa Austro-Węgierskiego
oraz carskiej Rosji w XIX wieku, następnie
okres formowania się państw narodowych
po I wojnie światowej i czasy „Żelaznej
Kurtyny" po 1945 roku w dużej mierze
determinowały charakter zarówno samego
piśmiennictwa, jak i prowadzonych nad
nim badań. Dlatego też tak ważną cezurę
czasową dla tego zagadnienia stanowi rok
1989. Możliwe, a zarazem konieczne, stało
się rozpoczęcie nowej dyskusji wraz z próbą
przewartościowania. Przywołanie jedno-
stronnie do tej pory ujmowanych lub wręcz
pomijanych tematów, przełamanie licznych
tabu oraz włączenie problematyki tego regio-
nu w ogólnoeuropejski kontekst to zadania,
które czekają na realizację w najbliższej
przyszłości. Nie chodzi przy tym tylko
0 badanie najnowszej historii, ale przede
wszystkim o zweryfikowanie i nową ocenę
starszych koncepcji. Berliński kongres wraz
z niniejszą publikacją są jednym z pierw-
szych kroków czynionych w tym kierunku.

Książka Kunsthistoriographien in
Ostmitteleuropa und der nationele Diskurs
to krytyczne ujęcie historii i aktualności
problemu funkcjonowania narodowych
1 nacjonalistycznych czynników w ramach
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