
RECENZJE I OMÓWIENIA

Martin BUCHSEL, Die Entstehung des
Christusportrdts. Bildarchdologie statt
Bildhypnose, Verlag Philipp von Zabern,
Mainz am Rhein 2003, 196 ss., 83 il. (64
czarno-białych w tekście + 19 kolorowych
na 16 osobnych tabl.), format A4.

Bogaty, imponujący rozpiętością i róż-
norodnością tematów dorobek naukowy
Martina Biichsela, profesora historii sztuki
na Uniwersytecie Goethego we Frankfur-
cie nad Menem, obejmujący między in-
nymi prace z zakresu kantowskiej krytyki
czystego rozumu, treści ideowych sztuki
ottońskiej, narodzin gotyku, dziejów rzeź-
by średniowiecznej we Francji i w Niem-
czech oraz estetyczno-filozoficznych pod-
staw twórczości Rembrandta (por. http://
www.kunst.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/
buechsel/buechsel_frame.htm), kilka lat
temu poszerzył się o Die Entstehung des
Christusportrats, znakomitą książkę doty-
czącą kultury religijno-artystycznej wcze-
snego Bizancjum, a konkretnie jednego
z najważniejszych w jej dziejach przeło-
mów, jakim było uznanie, a następnie dok-
trynalne usankcjonowanie przez Kościół
Wschodni zgodności obrazów brodatego,
długowłosego Chrystusa z jego rzeczy-
wistym wyglądem oraz uformowanie się
na tej podstawie powszechnie odtąd re-
spektowanego kanonu jego wyobrażeń. Ze
względu na udane połączenie świeżości
spojrzenia z niebywałą rzetelnością i dys-
cypliną naukową zapewnia ona Autorowi
trwałe i poczesne miejsce wśród badaczy

tego zagadnienia, a w każdym razie z całą
pewnością zasługuje na baczną uwagę
z ich strony.

Książka liczy 158 stron tekstu wraz
z przypisami (s. 7-165), uzupełnionego
o wykaz literatury (s. 166-187) i indeksy
(s. 188-195). Tekst zasadniczy, poprze-
dzony Wstępem (Vorwort, s. 7) i Wprowa-
dzeniem (Einleitung, s. 8-14), składa się
z pięciu części, które z kolei dzielą się na
liczne, nienumerowane, zwykle kilkustro-
nicowe rozdziały z dodatkowo wydzielo-
nymi podrozdziałami, a te niekiedy rozbite
są jeszcze na kilka - muszę tu posłużyć
się językowym dziwolągiem - podpod-
rozdziałów (s. 17-165). Sama lektura
zestawionych w Spisie treści (s. 5-6)
ponad sześćdziesięciu nagłówków, odpo-
wiadających poszczególnym elementom
tej struktury, pozwala dobrze zapoznać się
z główną linią rozumowania Autora i cha-
rakterem analizowanego przezeń materia-
łu. Podział ów, na pierwszy rzut oka prze-
sadnie rozbudowany, nie tylko pomaga
w ogarnięciu całości wywodu, ale dodat-
kowo sprawia, że z pracy z powodzeniem
można korzystać „na wyrywki", jak ze
swego rodzaju encyklopedii zagadnienia,
tym bardziej że Biichsel nie unika powta-
rzania tych samych faktów i ustaleń, jeśli
tylko są one istotne w kontekście osob-
nych, kolejno pojawiających się wątków.
Tekst jest wyposażony w liczne, trafnie
dobrane, bardzo dobrej jakości czarno-
białe ilustracje, rozmieszczone w sposób
starannie z jego tokiem skorelowany
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(ilustracje i odnośniki do nich zwykle są
na tej samej stronie lub przynajmniej roz-
kładówce). Wynikający z wymienionych
względów, niebywały komfort w zapo-
znawaniu się z merytoryczną zawartością
książki, to nie jedyna zaleta jej strony
formalnej. Piękna okładka oraz załączone
na końcu kolorowe tablice dostarczają
jeszcze bowiem czytelnikowi wspaniałych
doznań estetycznych, nieczęstych w przy-
padku tego rodzaju publikacji.

We Wprowadzeniu Biichsel podkre-
śla, że w świetle dostępnych obecnie
przesłanek całkowitą pewność można
mieć jedynie co do wtórnego charakteru
wiary w zgodność obrazów brodatego,
długowłosego Chrystusa z jego rzeczy-
wistym wyglądem. Pierwotny sposób ich
postrzegania, jak też przyczyny i kolejne
etapy procesu, który zmianę w sposobie
ich postrzegania spowodował, pozostają
zaś przedmiotem domysłów. Wiadomo, że
początkowo (IV-VI wiek) przedstawienia
Chrystusa w typie z brodą i długimi wło-
sami z całą pewnością funkcjonowały na
zasadzie portretu typologicznego, to jest
portretu informującego nie o historycznym
wyglądzie, ale o naturze i statusie sportre-
towanej postaci, na które, niezależnie od
stroju i atrybutów, wskazywały odpowied-
nio dobrane cechy fizjonomiczne. Problem
jednak w tym, że obecność brody i długich
włosów była przypisana w wykorzystywa-
nym przez sztukę chrześcijańską, późno-
antycznym kodzie wizualnym, różnorakim
kategoriom postaci, jak bóstwa i filozofo-
wie-charyzmatycy. Trudnościom w spre-
cyzowaniu semantycznej zawartości
omawianej wizji Chrystusowego oblicza
(bóg czy filozof-nauczyciel, a może bóg-
filozof?) towarzyszą, w dużym stopniu
stanowiąc ich konsekwencję, niejasności
przy określaniu jej miejsca i właściwej
roli w polimorficznym systemie właści-
wym wczesnej ikonografii Chrystusa.
Podobnie wiadomo, że ważną-jeśli nie

kluczową - rolę w rodzeniu się przeświad-
czenia i ostatecznym sformułowaniu przez
Kościół Wschodni oficjalnej doktryny
0 prawdziwości (portretowości sensu
stricto) obrazów brodatego, długowłosego
Chrystusa odegrały tak zwane wizerunki
„nie ręką [ludzką] uczynione" (gr. ache-
iropoietoi), rzekomo odnalezione w aurze
cudu (ikona z Kamuliany) lub stanowiące
mechaniczne odbicie twarzy Zbawiciela
(Mandylion), rzecz jasna okolonej brodą
1 długimi włosami. Nie wiadomo jednak,
dlaczego jako argument potwierdzający
ową prawdziwość pojawiają się one do-
piero w tekstach z IX-X wieku, mimo
że publicznie czczone były w Bizancjum
począwszy od drugiej połowy wieku VI.
Poza tym, średniobizantyńskie, kanonicz-
ne przedstawienia Pantokratora nie powie-
lają formuły sprowadzonego w roku 944
do Konstantynopola Mandylionu, ale for-
mułę obecną na słynnej ikonie synajskiej
z VI wieku (tabl. 2 i 3). Oprócz koniecz-
ności rozwikłania tych i temu podobnych
niejasności natury faktograficznej, w śle-
dzeniu przemian w podejściu do obrazu
Chrystusa, jak słusznie Biichsel podkreśla,
znacznym utrudnieniem metodologicznym
jest najpierw nieścisły, a później wysoce
hermetyczny język bizantyńskiej reflek-
sji o sztuce. Chodzi zwłaszcza o brak
w grece późnoantycznej i średniowiecznej
osobnych terminów odpowiadających
dzisiejszym pojęciom „portretu*' (Portrat)
i „wyobrażenia"" (Biklniss), innymi słowy
niewystępowanie w tekstach źródłowych
precyzyjnego rozróżnienia między ukazy-
waniem i dostrzeganiem w wizerunkach
tego, co „idealne" (ponadczasowe i po-
nadindywidualne), a ukazywaniem i do-
strzeganiem tego, co „realne"' (historyczne
i indywidualne). Podsumowując, zasadni-
cza wymowa Wprowadzenia sprowadza
się do zasygnalizowania skomplikowanej
natury podjętego w książce zagadnienia,
do przygotowania czytelnika na lekturę
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wywodu siłą rzeczy unikającego łatwych
rozwiązań (od wszelkich uproszczeń
i powierzchownych konstatacji obecnych
w dotychczasowej literaturze przedmiotu,
w tym między innymi w monumentalnej
pracy H. Beltinga Bild und Kult. Eine
Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter
der Kunst, Mtinchen 1990, Biichsel wy-
raźnie się dystansuje) oraz wnikliwie,
bez założonej a priori tezy, analizującego
i materiał obrazowy, i teksty źródłowe.
Tylko w ten sposób jest bowiem możliwe
zrealizowanie zamanifestowanego w pod-
tytule zamiaru zastąpienia subiektywnego,
nienaukowego, ahistorycznego, a w naj-
lepszym razie niedostatecznie liczącego
się z faktami, podejścia do problemu
genezy i przemian obrazu Chrystusa, wła-
ściwego przede wszystkim myśleniu re-
ligijnemu (tak przynajmniej ja rozumiem
Biichselową Bildhypnose), obiektywnym,
naukowym paradygmatem historyczno-
rekonstrukcyjnym (Bildarchdologie). Ten
nie sformułowany wprawdzie wprost, ale
łatwo dający się wyczytać między wier-
szami Wprowadzenia program badawczy,
jest w każdym razie konsekwentnie, wręcz
wzorowo realizowany w kolejnych czę-
ściach książki.

Z części pierwszej {Der Ursprung
des Christusportrdts im theodosianischen
Kaiserbild, s. 15-53) wynika, że geneza
ikonograficzna przedstawień brodatego,
długowłosego Chrystusa w typie ikony
synajskiej, funkcjonującego w Bizancjum
począwszy od wczesnego okresu ikono-
klastycznego w randze kanonu, jest zwią-
zana z dynamiką procesów obrazotwór-
czych wyraźnie dającą o sobie znać za
panowania dynastii teodozjańskiej (koniec
IV - początek VI wieku). Wprawdzie już
w czasach konstantyńskich zaczęto Chry-
stusa wizualnie definiować poprzez przy-
pisywanie mu rozmaitych „masek", w tym
między innymi „maski" boga, a jednocze-
śnie filozofa (typ z brodą i długimi wło-

sami), ale miało to charakter oddolnych,
często jednostkowych i nieskorelowanych
ze sobą przedsięwzięć artystycznych.
Dopiero u progu V wieku sytuacja za-
pożyczonych formuł ustabilizowała
się w ramach stopniowo krzepnącego,
uniwersalnego języka sztuki chrześcijań-
skiej, zyskującego nie tylko wewnętrzną
spoistość i coraz większą samowystarczal-
ność, ale też praktyczną i odtąd już stałą
kuratelę ze strony Kościoła. To wówczas,
zdaniem Biichsela, z poddania omawia-
nej formuły (treściowo odpowiadającej
boskiemu i nauczycielskiemu wymiarowi
osoby Chrystusa) artystycznej obróbce
w duchu portretu teodozjańskiego powstał
pierwowzór (pierwowzory?) późniejszych
„prawdziwych" wizerunków. W wyniku
owej „teodozjańskiej syntezy" (theodo-
sianische Synthese, por. zwł. s. 45-50)
schematyczną „maskę" boga-filozofa oży-
wiono dzięki zastosowaniu iluzjonizmu
malarskiego, nade wszystko zaś nadano
jej wyraźnie zindywidualizowane rysy
i konkretny wyraz psychologiczny (okre-
ślane przez Autora jako Irritationen der
Wahrnehmung) - te same, które wystę-
pują na ikonie synajskiej i są powtarzane
w późniejszych wizerunkach Pantokratora.
Chodzi między innymi o wyraźną asy-
metrię w sposobie opadania włosów na
ramiona i w szczegółach twarzy, jak rów-
nież emanującą z niej surowość i dostojeń-
stwo. W efekcie powstał obraz niezwykle
sugestywny, a przez to wyróżniający się
i łatwo rozpoznawalny, pozwalający wier-
nym dojrzeć w Chrystusie nie tyle jednego
z bogów czy filozofów-nauczycieli, ale
realną, niepowtarzalną w swej cielesno-
ści i duchowej aurze, jedyną w swoim
rodzaju osobę Boga-Człowieka. Póki co,
artystycznej i psychologicznej jego wia-
rygodności nie towarzyszyły rzecz jasna
aspiracje do wiarygodności historycznej.

Część druga (Wie das Christusbild
durch sein Altem zum Portrdt wurde,

305



s. 55-95) opisuje zmieniającą się stopnio-
wo sytuację omawianej formuły w prak-
tyce artystycznej i doktrynie Kościoła
Wschodniego wieków VI-IX, a dokład-
niej od sprowadzenia na rozkaz Justyna II
do Konstantynopola ikony z Kamuliany
(573) do ustania ikonoklazmu (843). Ikona
z Kamuliany była pierwszym publicznie
czczonym w Bizancjum obrazem Chry-
stusa. Odnaleziona (jak wierzono) w aurze
cudu, po translacji i wyniesieniu do rangi
cesarskiego palladium wielokrotnie miała
okazywać swą cudowną moc - chroniła
stolicę przed najazdami i zapewniała
wojskom bizantyńskim zwycięstwo - co
w oczach wiernych potwierdzało jej nad-
przyrodzony charakter i legitymizowało
jej szczególne miejsce w życiu Kościoła
i państwa, jakim, dodajmy, cieszyła się do
początku VIII wieku, kiedy w nieznanych
nam okolicznościach bezpowrotnie zagi-
nęła. Co niezwykle ważne, i co Biichsel
przekonywająco wykazuje, najprawdopo-
dobniej ukazywała Chrystusa w sposób
zbliżony lub wręcz tożsamy z ujęciem na
ikonie synajskiej. Zdaniem niemieckiego
badacza niezbicie o tym świadczy obec-
ność tego rodzaju przedstawień Chrystusa
na krzyżu Justyna II w Watykanie (il. 31
i 32) oraz na monetach Justyniana II z lat
685-695 (il. 33 i 34) - a więc na dziełach
powstałych z inicjatywy cesarzy, którzy
bardzo mocno angażowali się w propa-
gowanie kultu ikony z Kamuliany. Siłą
rzeczy, jej sprowadzenie do Konstantyno-
pola uważa Biichsel za początek analizo-
wanego przez siebie przełomu. Podkreśla
wszakże, że nie od razu doszło do uznania
reprezentowanego przez nią typu fizjono-
micznego za wierny portret Zbawiciela.

W piśmiennictwie wieków VI-VIII
wielokrotnie podkreślano cudowną genezę
omawianego wizerunku, fakt, że nie jest
on dziełem ludzkim, a tym samym nie
jest odpowiednikiem pogańskiego idola
- co czcicielom obrazów zarzucali wów-

czas ich przeciwnicy - expressis verbis
podkreślano też, że ma on rzeczywisty
udział w prawdzie o Wcielonym Bogu. Na
podstawie szczegółowej analizy tekstów
legend dotyczących ikony oraz opiewa-
jących ją poematów Jerzego Pizydesa
(1 połowa VII wieku). Biichsel wykazuje,
że chodziło jednak wyłącznie o prawdę
teologiczną: prawdę o bosko-ludzkiej
naturze Chrystusa. Właśnie (i wyłącznie)
jako dowód na realność Wcielenia, prze-
wija się ikona z Kamuliany w polemikach
chrystologicznych VII-VIII wieku. Ani
w niej samej - niezależnie od jej wyjątko-
wego statusu - ani w innych podobnych
do niej wyobrażeniach - jej istnieniem
uwiarygodnionych - nie dostrzegano jesz-
cze prawdy historycznej, prawdy o rzeczy-
wistym wyglądzie Jezusa za jego ziem-
skiego życia. Co więcej, w tym względzie
w okresie przedikonoklastycznym obraz
brodatego, długowłosego Chrystusa miał
silnego konkurenta w postaci jego wy-
obrażeń z brodą i krótkimi, kręconymi
włosami, które już na przełomie V i VI
wieku uznawano za historycznie bardziej
prawdopodobne (s. 67-69: por. mój ar-
tykuł Theodore Anagnostes 'Account of
a Blasphemous Painter. Contimńty and
Change in Early Byzantine Attitudes To-
wards Images of Christ, „Electrum" 13.
2007, s. 147-153), i które występowały
między innymi we wczesnobizantyńskim
malarstwie ikonowym (il. 37) i na mone-
tach Justyniana II z drugiego okresu jego
panowania (lata 705-711 - il. 35 i 36).
Ponadto, w przypadku czczonych przed
wybuchem ikonoklazmu odcisków twarzy
Zbawiciela (Mandylion, Kolumna Biczo-
wania, chusta w Memfis) sytuacja była
podobna: skupiano się nie tyle na takim
czy innym kształcie i szczegółach oblicza,
co na fakcie, że mogło ono zostawić mate-
rialny ślad, na przykład krwi i potu. a więc
musiało być realne i w pełni cielesne.
Innymi słowy czczono je jako relikwie.
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a nie obrazy czy dokumenty historyczne.
Nawet jeszcze dla Jana z Damaszku (zm.
ok. 750) istota Mandylionu sprowadzała
się do świadczenia jedynie o bosko-ludz-
kiej naturze Chrystusa, a nie o tym, jak on
wyglądał, a tym samym jak powinien być
przedstawiany.

Za wiarygodną informację o rysach
twarzy Chrystusa zaczęli omawianą for-
mułę uważać dopiero twórcy bizantyńskiej
teologii obrazu, wypracowywanej w toku
kontrowersji ikonoklastycznej, a ostatecz-
nie usankcjonowanej po roku 843. Bezpo-
średnim powodem tej brzemiennej w skut-
ki zmiany było uznanie podobieństwa do
pierwowzoru za podstawowe kryterium
prawomocności wizerunku kultowego.
Potrzeba udowodnienia zgodności ob-
razu z prototypem - niezbędny warunek
jego zaistnienia w obiegu liturgicznym
- w przypadku wizerunków Chrystusa
w praktyce musiała doprowadzić do wy-
różnienia jednej z kilku odnoszących się
doń tradycji ikonograficznych. Wybór -
z nie do końca dających się dziś wyjaśnić
powodów - padł, jak wiadomo, na trady-
cję reprezentowaną przez ikonę synajską.
Niemal całkowity brak wzmianek o ikonie
z Kamuliany u autorów zaangażowanych
w lansowanie „prawdziwego" wizerunku
Chrystusa świadczy, że jej legenda nie
odgrywała w tym względzie znaczącej
roli. Jako dowód autentyczności zaczyna
zaś funkcjonować pozostający wcześniej
(ze względów geograficzno-politycznych)
w jej cieniu edeski Mandylion.

W części trzeciej (Das Christusportrdt
nach dem Ikonoklastenstreit, s. 97-128)
Biichsel szczegółowo opisuje „kampanię
promocyjną" zainicjowaną po roku 843,
która w ciągu kilkudziesięciu lat dopro-
wadziła do tego, że obraz brodatego,
długowłosego Chrystusa w ujęciu wystę-
pującym na ikonie synajskiej bez reszty
zdominował praktykę artystyczną Kościo-
ła Wschodniego i przez ogół wiernych

zaczął być postrzegany w kategoriach
historycznego portretu, a w konsekwen-
cji traktowany jako komplementarne
z sakramentem Eucharystii przedłużenie
obecności Wcielonego Boga wśród ludzi.
Kluczową w tym względzie rolę odgrywa-
ły fundacje cesarzy i związanych z nimi
przedstawicieli konstantynopolitańskiej
elity: wizerunek Pantokratora dzięki
nim stał się wszechobecny na monetach
(medium bodaj najskuteczniejszym, bo
mającym wówczas najszerszy zasięg)
i w dekoracji kościołów. Jego prawdzi-
wość wielokrotnie podkreślano i potwier-
dzano w tekstach między innymi poprzez
odwołania do Mandylionu (tzw. List
synodalny rzekomo z roku 836, a w rze-
czywistości powstały kilkadziesiąt lat
później; tzw. Podręcznik malarski Elpiosa
Rzymianina; homilie głoszone przy okazji
konsekrowania nowych, posiadających
stosowny wystrój kościołów). Nową sytu-
ację ostatecznie utwierdziło sprowadzenie
do Konstantynopola edeskiej świętości
(944), choć ona sama w dalszym ciągu
była czczona wyłącznie jako relikwia,
a nie portret. W każdym razie formuła
Mandylionu (ściśle frontalne, symetryczne
przedstawienie samej twarzy - bez szyi
i ramion) nie wyparła uwiarygodnionego
przez nią (obecność brody i długich wło-
sów) typu ikony synajskiej.

Oprócz praktycznego, udokumento-
wanego przez dzieła sztuki i ich opisy
wymiaru analizowanej zmiany, w trzeciej
części swej książki wiele uwagi poświęca
Biichsel jej zapleczu teoretycznemu. Śle-
dzi mianowicie utrwalanie się w tekstach
teologicznych nowego, sakramentalnego
statusu obrazów Chrystusa - dużo waż-
niejszego od jego wcześniejszej roli jako
dowodu na realność Wcielenia.

Część czwarta (Asthetik des Chri-
stusportrdts. Bildarchdologie statt Bild-
hypnose, s. 129-142) podsumowuje i po-
rządkuje to, co zostało ustalone wcześniej.
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Biichsel jeszcze raz charakteryzuje w niej
najważniejsze etapy procesu, w wyniku
którego za „prawdziwy" wizerunek Chry-
stusa został uznany wizerunek bynajmniej
do takiej roli nie pretendujący u zarania
swych dziejów (swej Bildgeschichte, a nie
sformułowanej przez Kościół Wschodni
Bildmystifikation) - czyli sekwencję do-
strzegania w nim kolejno wiarygodności
artystycznej, prawdziwości teologicznej,
a wreszcie prawdziwości historycznej.
Podkreśla, że oprócz nawarstwiających
się okoliczności zewnętrznych (potrzeba
wypełnienia luki po pogańskich posągach
kultowych zapewniających starożytnym
bezpieczeństwo i zmysłowy kontakt z bó-
stwem; potrzeba udowodnienia dwoistej
natury Chrystusa, a potem doktrynalnego
potwierdzenia prawomocności jego obra-
zów), za każdym razem ważną rolę w tym
procesie odgrywało dostrzeganie i doce-
nianie estetyczno-ekspresyjnych walorów
badanej formuły. To również one, a nie
tylko ogólne podobieństwo do Mandylio-
nu i pokrewnych mu relikwii, zadecydo-
wały o niebywałym sukcesie typu ikony
synajskiej.

Część piąta (Christus ohne Angesicht,
s. 143-165) dotyczy roli i statusu obrazów
Chrystusa w życiu Kościoła zachodnie-
go epoki karolińskiej i ottońskiej. Były
one zgoła odmienne niż w ówczesnym
Bizancjum. Praktyka artystyczna, w tym
zwłaszcza dowolność w dobieraniu takie-
go albo innego typu fizjonomicznego, oraz
wypowiedzi dotyczące sztuki religijnej,
często zresztą stanowiące bezpośrednią,
krytyczną reakcję na stanowisko Kościoła
Wschodniego w tym względzie (tzw. Libri
Carolini, ustalenia synodu paryskiego z lat
824-825, Liber miraculorum Bernarda
z Angers) świadczą że łaciński Zachód
w ogóle nie był zainteresowany posia-
daniem portretów Chrystusa. Nie portre-
ty-popiersia Pantokratora, ale Maiestas
Domini i Ukrzyżowanie, sceny, w których

typ fizjonomiczny nie odgrywał kluczowej
roli, uobecniały tam jego chwałę i fakt
jego Wcielenia. Teologowie nie dopusz-
czali możliwości faktycznego zrównania
obrazów Chrystusa z przeistoczonym
chlebem i winem, a ogół wiernych nie
znał mechanicznych odbić twarzy Zba-
wiciela aż do wieku XIII, kiedy - nie bez
wpływu ożywionych kontaktów z Bizan-
cjum - pojawił się ich kult. Stwierdze-
nie tych istotnych różnic wykorzystuje
Biichsel, by jeszcze dobitniej podkreślić
specyfikę fenomenu, jakim była ewolucja
w podejściu do obrazów Chrystusa w Bi-
zancjum.

Tak, w dużym skrócie i uproszczeniu,
przedstawiają się najważniejsze wnioski
z kolejnych części recenzowanej książki.
Czytelnik zorientowany w literaturze
przedmiotu z łatwością zauważy, że nie
odbiegają one zasadniczo od wizji pre-
zentowanej przez wcześniejszych, często
zresztą przez Biichsela przywoływanych
autorów, jak E. Kitzinger (The Cult of
Images in the Age before Iconoclasm,
„Dumbarton Oaks Papers" 8, 1954,
s. 83-150), H. Belting (oprócz wspomnia-
nej książki Bild und Kult można jeszcze
wymienić artykuł In Search of Christ s
Body. Image or Imprint?, w: The Holy
Face and the Paradox of Representation,
red. H. Kessler, H.L. Wolf, Bologna 1998,
s. 1-12, przedrukowany z pominięciem
przypisów w: Obraz i Kult. Materiały
z konferencji zorganizowanej przez Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 6-8
października 1999, red. MU. Mazurczak,
J. Patyra, Lublin 2002, s. 13-22) czy
G. Dagron (Holy Images and Likeness.
„Dumbarton Oaks Papers" 54. 1991,
s. 23-33; L 'image de culte et leportrait.
w: Byzance et les images. Cycle de con-
ferences organise au Musee du Louvre
par le Service culturel du 5 octobre au 7
decembre 1992, red. A. Guillou. J. Du-
rand, Pans 1994, s. 123-150). Nietrudno
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też zorientować się, że w swoich rozważa-
niach nie wychodzi Biichsel poza dobrze
znany, analizowany przez wymienionych
jego poprzedników materiał, ani ten iko-
nograficzny, ani tekstowy, powszechnie
zresztą dostępny w wielu opatrzonych
szczegółowymi komentarzami edycjach
- od E. von Dobschutza {Christusbilder.
Untersuchungen zur christlichen Legen-
dę, Leipzig 1899), poprzez A. Grabara
(L'iconoclasme byzantin. Dossier archeo-
logiąue, Paris 1957), aż po H.G. Thumme-
la (Die Fruhgeschichte der ostkirchlichen
Bilderlehre. Texte und Untersuchungen
zur Zeit vor dem Bilderstreit, Berlin 1992).

Nie znaczy to, że omawiana książka
nic nowego do dyskusji nie wnosi. Wręcz
przeciwnie: obfituje w wiele poszerza-
jących lub wręcz korygujących dotych-
czasową wiedzę spostrzeżeń i analiz. Nie
podnoszono na przykład jak dotąd ewen-
tualnego wpływu sztuki portretowej cza-
sów teodozjańskich na uformowanie się
pierwowzoru „prawdziwych" wizerunków
Chrystusa, nie uwypuklano tak bardzo
dostrzegania w piśmiennictwie wieków
VI-VIII wyłącznie ich „prawdziwości"
teologicznej oraz nie omawiano tak szcze-
gółowo poematów Jerzego Pizydesa. Nade
wszystko zaś żaden z dotychczasowych
badaczy zagadnienia tyle uwagi nie po-
święcił reakcjom wczesnośredniowiecz-
nego Zachodu na wyniesienie przez Ko-
ściół Wschodni przedstawień brodatego,
długowłosego Chrystusa do rangi kanonu
- reakcjom, które rzucają niezwykle in-
teresujące światło na naturę owego prze-
łomu oraz na różnice w rozumieniu roli
obrazów w obu częściach chrześcijańskiej
ekumeny. Jednak nie w tych - ważnych,
ale bynajmniej nie rewolucyjnych - retu-
szach tkwi wartość omawianego przedsię-
wzięcia naukowego.

Die Entstehung des Christusportrdts
jest bowiem przede wszystkim pierwszą
pełną i bodaj najbardziej konsekwentnie

(niekiedy wręcz kosztem płynności wywo-
du) trzymającą się faktów rekonstrukcją
procesu przemian w spojrzeniu na obra-
zowanie Chrystusa, jakie nastąpiły w Bi-
zancjum w pierwszym tysiącleciu. O ile
prace H. Beltinga czy G. Dagrona jawią
się bardziej jako jego interpretacja, próba
ogarnięcia istoty problemu, w której dzieła
sztuki i teksty sąjedynie egzemplifikacją
zauważanych intuicyjnie prawidłowości,
dowodem na prawdziwość prezentowanej
tezy, o tyle Biichsel postępuje wprost od-
wrotnie. Z iście reporterskim zacięciem
gromadzi fakty, poddaje je skrupulatnej,
krytycznej analizie, porządkuje wnioski
i dopiero na tej podstawie uogólnia. Ni-
czego nie upraszcza ani nie wysuwa na
siłę hipotez, które by później traktował na
równi z potwierdzonymi źródłowo fakta-
mi. W efekcie daje czytelnikowi nie tylko
nieskazitelny merytorycznie przewodnik
po skomplikowanej problematyce, ale też
cenną lekcję wzorowej dyscypliny meto-
dologicznej.

Sławomir SKRZYNIARZ

Sven HAUSCHKE, Die Grabdenkmaler
Niirnberger Vischerwerkstatt 1453-1544,
Michael Imhof Verlag, Petersberg 2006 (-
Denkmaler Deutscher Kunst. Bronzegerate
des Mittelalters, hrsg. von R. Kahsnitz, Bd.
6), 592 ss.,439 il. + 16 tabl.

W ciągu ostatnich lat można zaobser-
wować nasilenie badań nad sztuką sepul-
kralną w średniowieczu. Oprócz materia-
łów z sympozjów i konferencji1, korpusów

' Por. np. Skulptur und Grabmal des
Spdtmittelalters in Rom und Italien. Akten
des Kongresses ,,Scultura e monumento se-
polcrale del tardo medioevo a Roma e in Ita-
lia (Rom, 4.-6. Juli 1985) ", red. J. Garms, A.
M. Romanini, Wien 1990.
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