Aneta Kramiszewska

W roku 2003 diecezja würzburska udost^pnila zwiedzajqcym kolejnq in s t y t u j o charakterze muzealnym, prezentujqcq zbiory b^dqce
w jej posiadaniu. Museum am Dom umieszczono
w gmachu przylegajqcym bezposrednio do fasady
jednego z najwi^kszych romanskich kosciolow
w Niemczech. Nowoczesna architektura sqsiaduje z dostojnq brylq bazyliki katedralnej sw. Kiliana,
niejako wprowadzajqc odwiedzajqcych muzeum
w k o n c e p j prezentacji wystawy stalej w jego
wn^trzach1. K o n c e p j t^ mozna by najogolniej
okreslic jako skonfrontowanie we wspolnej, neutralnej przestrzeni obiektow sztuki dawnej oraz
dziel wspolczesnych powstalych w XX i na poczqtku XXI wieku, a jej przeslanie dobitnie okresla tytul „Gegenüberstellungen alter und neuer Kunst”
(„Konfrontacja starej i nowej sztuki”). Czynnikiem
decydujqcym o doborze zestawien byla ikonografia dziel. Autorem koncepcji wystawy stalej oraz
jej katalogu byl Jürgen Emmert. Ekspozycja pierwotna ulegala przeksztalceniom, ostatnio przebudowano jq i w nowym ukladzie udost^pniono
publicznosci w listopadzie 2015 roku, zachowujqc
niezmienionq koncepcji prezentacji zbiorow oraz
wymieniajqc kilkadziesiqt obiektow na te, ktore
Muzeum pozyskalo w drodze zakupow i darowizn
w ostatnich latach2. Zadbano o wystawienie dziel
reprezentujqcych sztuk^ calego XX wieku, ale pojawily si^ takze prace z ostatnich lat, niemal na
biezqco komentujqce sztuk^ XXI wieku3.
Negujqc jednq z najgl^biej zakorzenionych
w wystawiennictwie sztuki religijnej, zwlaszcza
w muzeach koscielnych, zasad^ prezentacji chronologicznej zbiorow (lqczonq niekiedy z ich upo-

1 Szerzej o okolicznosciach powstania budynku m u
zeum zob.: R. Klein, Architektur und Vernetzung. Museum
am Dom im Kontext von Raum und Zeit, Regensburg 2004,
passim.
2 K rotko omowiono te zmiany i nowe obiekty w cyfrowym biuletynie muzeum „H inBlick” (27, styczefi-marzec 2016).
3 N p. obraz A rno Rinka Swi^ty Sebastian (2008), Bar
bary B ack Innere Stille (2015 r.). Wsrod obiektow sq dziela
malarskie, graficzne, rzezby, wyroby zlotnicze, a w odniesieniu do dziel wspolczesnych - przyklady zastosowania
technik mieszanych.

rzqdkowaniem geograficznym) oraz oddzielania
sztuki najnowszej od jej szacownych prekursorow,
ekspozycja wurzburska kladzie mocny akcent na
konfrontacyjny charakter prezentacji. Oddzialuje na odbiorcow, burzqc ich nawyki nabyte
w muzeach o podobnym charakterze. Co oferuje w zamian? Warto postawic pytanie, czy „stare”
i „nowe” sztuki religijne mogq w takich warunkach nawiqzac ze sobq dialog i wlqczyc do niego
zwiedzajqcych. A moze raczej sq to dwa monologi,
wyglaszane niezaleznie —jesli tak, to czy tworzq
n a r r a j komplementarnq, czy tez konkurencyjnq wobec siebie? Pytanie wydaje si^ uprawnione,
biorqc pod uwag^ fakt, ze wszystkie obiekty znalazly si^ w scenariuszu wystawy ze wzgl^du na swojq tresc, na to co majq do powiedzenia o swiecie
ludzkiej wiary.
Kwintesencjq metody prezentacji zbiorow
w muzeum katedralnym jest wydawnictwo katalo
gowe, ktore towarzyszylo otwarciu wystawy4. Wybrane pary dziel, dawne i wspolczesne, sq w nim
prezentowane na sqsiadujqcych stronach, podsuni^te czytelnikowi w jednoczesnym oglqdzie, co
doskonale oddaje konfrontacyjny charakter tej
koncepcji, a jednoczesnie stwarza latwq okazj^ do
porownan. Uklad tresci katalogu jest niezwykle
tradycyjny i konsekwentnie podporzqdkowany
ikonografii: rozpoczyna go wizerunek Boga Ojca
w kontekscie aktu stworzenia, nast^pnie rozwija
si^ przed oczami czytelnika opowiesc o Wcieleniu
Chrystusa, od Zwiastowania do Zmartwychwstania i Sqdu Ostatecznego, ukazano takze Oblicze
Jezusa, a koncowe zestawienia poswi^cono Maryi
i swi^tym. To podr^cznikowy wr^cz schemat wykladu ikonografii chrzescijanskiej.
Poniewaz glownym kryterium organizujqcym
zetkni^cie starej i nowej sztuki uczyniono ikonografi^, warto wskazac na jej status i specyfik^
w tych obu grupach. Jesli spojrzymy przez pryzmat
tresci i metod ich prezentacji, latwo dostrzec, ze
obie grupy dziel przyst^pujq z roznych pozycji do
zamierzonej przez tworcow wystawy konfrontacji.
Aby lepiej zrozumiec sztuk^ dawnq, zwlaszcza t^
4
J. Emmert, Gegenüberstellungen alter und neuer Kunst
im Museum am Dom, Regensburg 2003.
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Dialog czy dwa monologi? Koncepcja prezentacji zbiorow sztuki
w Muzeum katedralnym w würzburgu

On

Dom...”), i wlqczona do ekspozycji
analogicznie jak pozostale obiekty
ze zbiorow muzeum. Umieszczono
jq w grupie tematycznej (fot. 1)
wraz z innymi krucyfiksami, bezposrednio towarzyszyl jej rowniez
wielkoformatowy obraz Dietera
Kriega Bez tytulu (akryl na plotnie, 1994 rok) oraz wolno stojqca
rzezba Alfreda Hrdlicki Ukrzyzo
wany (1959 rok, odlew, brqz).
Krucyfiks ten, zarowno przed
„wizytq w muzeum”, jak i po niej,
Fot. 1. Ekspozycja krzyzy i krucyfiksow, wsrod nich Ukrzyzowany Chrystus
eksponowany jest na co dzien
z kosciola Neumünster
w polnocnej konsze oktogonu
podpierajqcego kopul^ Neumünster i cieszy si^
ponadprzeci^tnq estymq wiernych, ktorzy otaczajq
go kultem (fot. 2). „Krucyfiks” nie jest tu zresztq
okresleniem precyzyjnym, Chrystus ukazany jest
na tle krzyza, do ktorego przybite sq jedynie Jego
stopy. Inny od typowego jest uklad rqk —oderwane
od belki krzyza, zgi^te w lokciach i ulozone poziomo na wysokosci klatki piersiowej, w otwartych
dloniach skierowanych ku gorze prezentujq ogromne gwozdzie. Otwarte oczy, broczqce krwiq cialo
i wyeksponowane rany pot^gujq emocjonalnq wi^z
odbiorcy z wizerunkiem. Ikonografia zabytku wykazuje bardzo rzadki wariant kompozycyjny, wokol
ktorego naroslo wiele dyskusyjnych interpretacji5*.
N a marginesie mozna zauwazyc, ze paradoksalnie, poprzez t^ ikonograficznq oryginalnosc, rzezba
wyrozniala si^ na tle zgromadzonych na wystawie
tradycyjnych krucyfiksow i szybciej nawiqzywala
r e l a j z pozostajqcymi poza schematami dawnej
sztuki dzielami wspolczesnymi. Ekspozycja rzezby w kosciele —ponad oltarzem, wsrod kwiatow,
swiec, w oprawie monumentalnej architektury
sakralnej — czyni wszystko, aby nadac jej wyjqtkowosc, podkreslic status dziela zaangazowanego
w proces krzewienia wiary, ale takze stworzyc przestrzen, w ktorej odnajdzie si^ czlowiek ze swoimi
oczekiwaniami wobec sacrum. W przestrzeni mu
Fot. 2. Ukrzyzowany Chrystus, okolo 1350 roku, drewno,
zeum dzielo, opatrzone stosownq metryczkq idenNeumünster, Würzburg (fot. 2016 rok)
tyfikacyjnq, wystawione analogicznie jak wszystkie
o charakterze sakralnym, ktora znalazla si^ na
omawianej ekspozycji, mozna przywolac jej szczegolnego przedstawiciela, dzis juz nieobecnego
w muzeum — drewnianq rzezb^ Ukrzyzowanego
Chrystusa wykonanq okolo 1350 roku, pochodzqcq z kosciola Neumünster w Würzburgu (wys.
okolo 220 cm). Zostala ona tymczasowo przeniesiona do muzeum w zwiqzku z pracami restauracyjnymi prowadzonymi w kosciele, co wyraznie
podkreslal podpis („Zu Gast im Museum am
20

5
W yjasnienia szukano dla niej zarowno w scenach
mistycznych amplexow, czyli obj^c, ktorych doswiadczali
rozni swi^ci, jak i lqczqc to przedstawienie z ikonografiq
Chrystusa M^za Bolesci, zywego i um arlego jednoczesnie.
Pobozna nowozytna legenda wyjasniala niezwyklq ikonografi^ w sposob bardzo zwyczajny - oto Chrystus oderwal
r^ce od krzyza, aby pochwycic zlodzieja, ktory probowal
skrasc lezqce przy oltarzu dary dla biednych. Ch. Hecht,
Das Schmerzensmann Kreuz, [w:] Dass Neumünster zu
Würzburg. Baugeschichte - Restaurierung - Konzeption,
Hrsg. J. Emmert, J. Lessen, Regensburg 2009, s. 3 3 -4 3 .

7
W katalogu i pierwotnej ekspozycji gotyckiej kwaterze towarzyszyla samodzielna rzezba Chrystusa i Lazarza
(Paar, Josef Felix Müller, 1994 rok), skupiona jedynie na
obu glownych bohaterach. J. Emmert, dz. cyt., s. 31 -3 2 .

NJ

niez do czynienia z osobliwym zjawiskiem muzealizacji dziel
sztuki sakralnej nadal przechowywanych w kosciolach, b^dqcych atrakcjami turystycznymi. Turysci oglqdajq je wylqcznie
jako dziela sztuki, sam kosciol traktujqc jako swoistq sal^ wystawowq, do ktorej kupuje si^ bilety i wchodzi w okreslonych
„godzinach przyj^c”.
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pozostale krzyze i krucyfiksy, staje
si<^ eksponatem na sciance. Oczywiscie zyskuje mozliwosc reinterpretacji, pogl^bionych studiow
nad jego formq, estetycznym oddzialywaniem nadal mowi — jako
budzqcy zachwyt szacowny zabytek. Najgl^bszy sens jego tresci
zwiqzany jest jednak z misterium
oltarza i jedynie w jego kontekscie
mial si^ pierwotnie spelniac. Warto o tym przypominac, bo jest to
sfera znaczen najszybciej ulegajqca
degradacji w przypadku obiektow
muzealnych.
Przywolane dzielo doskonale Fot. 3. Mistrz Szwabski, Wskrzeszenie Lazarza, okolo 1490 roku; Maria Lehnen,
Weisse Schnürung, 1986 rok
uwidacznia charakterystycznq cech^ dawnej sztuki sakralnej —wszystkie jej obiek- Proces ten jest doskonale widoczny takze na
ty zgromadzone na wystawie sq tam obecne go- plaszczyznie ikonografii, poniewaz w rzeczywisscinnie. Wyrozniony mianem goscia krucyfiks po tosci obiektu sakralnego wyst^powaly wielorakie
prostu mial gdzie powrocic, w odroznieniu od po- powiqzania tresci poszczegolnych elementow jego
zostalych obiektow, ktore z rozlicznych powodow dekoracji i wyposazenia, a znaczenie dla pogl^biozostaly ostatecznie wyalienowane z naturalnego nego odczytania tresci dziela moglo miec takze to,
dla siebie otoczenia. Pierwotna ikonosfera, w kto- w jakim miejscu swiqtyni zostalo umieszczone (na
rej funkcjonowaly, byla calkowicie odmienna od belce t^czowej, tympanonie wejsciowym, tabernowoczesnego salonu ekspozycyjnego. Truizmem nakulum itp.). Neutralne wn^trze ekspozycyjne
b^dzie przypominanie, ze wn^trza kosciolow, ka- w muzeum katedralnym nie jest w stanie nawiqplic, a takze budynkow klasztornych mialy innq zac zadnego dialogu z ikonografiq dawnej sztuki
d y sp o z y j przestrzeni, oswietlenie, kolorystyk^, w nim zgromadzonej, ktory bylby w stanie sproze towarzyszyla tym obiektom nierzadko mu- stac pierwotnym intencjom jej tworcow.
zyka, spiew i dym kadzidla. A przede wszystkim
Doskonale czytelnym przykladem zjawiska „ikobyly cz^sciq sakralnej opowiesci, w ktorej wierni, nograficznej alienacji” sq fragmenty gotyckich poa nie tylko widzowie, umieszczali je w zlozonym liptykow —muzealna ekspozycja pojedynczej kwakontekscie transcendentnych znaczen lqczonych tery nie moze zastqpic calego programu ideowego
z modlitewnym zaangazowaniem. Przeniesione rozpisanego na kilka czy kilkanascie epizodow,
do muzeum eksponujq przede wszystkim walory nawet jesli potrafimy hipotetycznie zrekonstruhistoryczne i estetyczne, ale zwiedzajqcy cz^sto owac ten program i uczynimy to trafnie. Tak tez,
zapominajq o ich pierwotnej, bardzo konkretnej patrzqc na eksponowanq na wystawie pojedynczq
funkcji, ktorq byly obarczone6. Mialy nauczac kwater^ skrzydla nastawy oltarzowej przedstawiaprawd wiary i pobudzac do stosowania ich w zy- jqcq Wskrzeszenie Lazarza (Mistrz Szwabski, deska,
ciu, a na skutecznosc tego przekazu skladal si^ ok. 1490 roku), latwo przejsc do porzqdku nad fakcaly kompleks bodzcow, ktore zostaly utracone tem, ze intencjq malarza i zamawiajqcego poliptyk
wraz z sakralnym kontekstem funkcjonowania. byla narracja rozpisana na epizody, ktorych wybor
i uporzqdkowanie mialy konkretnq wymow^ oraz
6
Powyzsza konstatacja nie jest oczywiscie protestemcel katechetyczny. W konfrontacji z samodzielnymi wspolczesnymi rzezbami (Maria Lehnen, Weprzeciwko jakiejkolwiek formie ich muzealnej ekspozycji, ale
jedynie koniecznym przypomnieniem, ze pierwotny status
isse Schnürung, 1986 rok) zanikla „ikonograficzna
dziel dawnej sztuki sakralnej, takze tych w würzburskim mu intencja” poznogotyckiego dziela (fot. 3)7. Wspolzeum katedralnym, zostal dramatycznie zmieniony wraz z ich
czesny artysta wyjmuje z narracji biblijnej jedynie
muzealizacjq. N a marginesie mozna zauwazyc, ze mamy rowpostac Lazarza i skupia si^ na jego relacji z Jezusem,

malarz sredniowieczny
r e l a j podporzqdkowywal zlozonej narracji, ktorej nie znamy, a wi^c i jej
przeslanie pozostaje nam obce. Jesli wskazujemy
na pierwotnq ikonosfer^, trzeba przypomniec takze
innq oczywistosc — nawet gdy przedmiotem ekspozycji jest kompletny oltarz, to sposob jego prezentacji nie odpowiada zwykle temu, co dzialo si^
w swiqtyni, gdzie ekspozycja poszczegolnych otwarc
byla uzalezniona od czasu liturgicznego, a przedstawienia odslanialy si^ przed patrzqcym sukcesywnie,
mowiqc to, co trzeba, wtedy gdy potrzeba8.
Nowozytne obrazy oltarzowe takze nie byly
wolne od bezposrednich relacji z innymi przedstawieniami. Choc nie sq fragmentami cykli narracyj nych, to wielokrotnie towarzyszyly im inne przedstawienia w zwienczeniach oltarzy, predellach,
antepediach, a tak zbudowany kompletny przekaz
tresci wiary mogl lqczyc si^ z programem ideowym
pozostalych oltarzy w swiqtyni. Ponadto istnieje
zwiqzek z szeroko poj^tq sferq kultu: patrocinium
oltarza, z nabozenstwami odprawianymi przy tym
oltarzu, z opiekujqcymi si^ nim bractwami itp.
Patrzqc jeszcze szerzej, ikonografia oltarzy mogla
nawiqzywac dialog z polichromiq scian i sklepien,
witrazami w oknach. W podobnych zlozonych relacjach mogly pozostawac nie tylko obrazy oltarzowe, ale takze inne obiekty sztuki. I nie dotyczy
to jedynie wykonywanych jako jednorazowa, spojna fundacja programow wystroju wn^trz. Nawet
fundacje rozciqgni^te w czasie, przez wieki wprowadzane do budynku kosciola, mogq wchodzic we
wzajemne relacje, byc od siebie zalezne, respektowac i uzupelniac si^ nawzajem. W oczywisty spo
sob te wi^zi zostajq utracone wraz z muzealizacjq
dziel. Innymi slowy, w dziedzinie ikonografii alienacja bywa odczuwana bardzo dojmujqco, ograniczajqc, a czasami znaczqco znieksztalcajqc wglqd
w rzeczywistq wartosc dziela sztuki sakralnej, jako
skutecznego narz^dzia w przekazie wiary9. Si^-

8 Pouczajqcym przykladem moze byc slynny Oltarz
z Isenheim w M usee d ’U nterlinden w Colmarze. Jego rozczlonkowana ekspozycja dobrze ilustruje roznic^ pomi^dzy muzealium a rzeczywistym elem entem wyposazenia
kosciola. C hoc w tym przypadku m iejsce ekspozycji pierwotnie m ialo charakter sakralny, nie oczekuje si^ juz od
obrazow wspoluczestnictwa, kreowania oczekiwafi wiernych, dotrzymywania im kroku - obiekt m a si^ dobrze
prezentowac, turysta po to przemierza drog^ do muzeum,
za to placi, aby „skonsum owac calosc”, nie czekajqc na
odpowiedni czas kolejnych odslon oltarza.
9 Skrajna sytuacja m a m iejsce wowczas, gdy ikono
grafia nie moze si^ juz w warunkach muzealnych zaprezentowac widzom w pelni, jak na przyklad w dekoracji
glorii m onstrancji ze scenq O statniej Wieczerzy (Johan
nes Zeckel, 1705 rok, wys. 85 cm, Victoria and A lbert
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gajqc do przywolanej wczesniej metafory, mozna
powiedziec, ze goscie, ktorzy przybyli do muzeum,
stracili zdolnosc blyskotliwej konwersacji, a zacz^li odpowiadac na pytania polslowkami, choc
nadal imponujq pi^knym strojem, postawq i ma
nierami. Wielokrotnie patrzqc na dziela dawne,
trzeba przypominac, ze sq one jedynie elementami
ukladanki ikonograficznej, cz^sto skonczonymi
i kompletnymi jako muzealne „jednostki inwentarzowe” , pomimo tego niepelnymi, a tym samym
juz nie tak uzytecznymi w przekazie tresci, jak byly
w pierwotnym miejscu przeznaczenia.
Jak prezentuje si^ w tej perspektywie druga strona potencjalnego dialogu? Niewqtpliwie
w przestrzeniach wspolczesnej galerii jest gospodarzem, jest „u siebie”, poniewaz powstawala
z myslq o zblizonych warunkach ekspozycyjnych.
Mniej lub bardziej udana aranzacja przestrzeni wystawienniczej moze oczywiscie utrudnic jej
odbior bqdz uczynic go atrakcyjniejszym, ale nie
wplynie na tresc dziel. Prezentowane na wystawie
dziela sztuki najnowszej sq bowiem kompletnym
i niezakloconym przekazem ikonograficznym, zachowujq swojq pierwotnq tozsamosc i wlasciwe dla
tworcy intencje. Niejako u podstaw ich tworzenia
artysta zgadzal si^ na swoistq mobilnosc, funkcjonowanie w roznych, trudnych juz do uprzedniego zdefiniowania kontekstach, jak chociazby,
co widzimy w Museum am Dom, w konfrontacji
z dawnq sztukq o tematyce religijnej. Dziela te
mogq tworzyc roznorodne relacje z otoczeniem
i odbiorcq, ale nie oczekujq od nich wsparcia przekazu zawartych w nich tresci ideowych ani same
nie sq takim wsparciem w rozbudowanych narracjach. Tematyka religijna nie stanowi o wlqczeniu
ich w jakikolwiek sformalizowany i podlegajqcy
zewn^trznym rygorom konfesyjnym przekaz. Ich
autonomia i swoboda wypowiedzi nie podlegala
nigdy zadnym ograniczeniom, ktore niesie ze sobq
funkcjonowanie jako element zlozonego programu ikonograficznego.
Mozna wi^c sqdzic, ze wspolczesna sztuka czuje
si^ w tych ekspozycyjnych „konfrontacjach” komfortowo. Jednak przyj^te przez autorow wystawy
kryterium doboru obiektow, czyli podzial ekspozycji wedlug tradycyjnych tematow ikonografii
chrzescijanskiej, mocno „uwiera” przedstawicieli
Museum, Londyn). Zlotnik umiescil zamiast postaci Jezusa melchizedech, w ktorym tkwila w trakcie adoracji
konsekrowana H ostia - w porzqdku wiary m anifestacja
realnej obecnosci Chrystusa. W muzeum to zawsze b^dzie
jedynie obraz dwunastu apostolow i uchwyt na Hosti^,
nic wi^cej nie moze si^ wydarzyc poza budynkiem swiqtyni i bez obecnosci kaplana.

zji w Astheim , takze nalezqcym do diecezji würzburskiej.
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zbawione zwykle jakichkolwiek
innych elementow narracyjnych
lub sztafazu. Widz moze czuc sie
zaskoczony faktem, ze sztuke dawnq reprezentuje na wystawie tylko
jeden, anonimowy, wykonany na
poludniu Niemiec obraz (XVIII
wiek, 72,5 x 56 cm), skonfrontowany z ponad dziesiecioma dzielami wspolczesnymi (fot. 4)10. Ta
dysproporcja doskonale ilustruje
zlozony problem, ktory napotykamy, zestawiajqc ze sobq sztuke
starq i nowq wedlug kryterium
ikonografii chrzescijanskiej. PrzyFot. 4. Fragment ekspozycji dziel prezentujqcych oblicze Chrystusa, w glebi po
wolany obraz barokowy ukazuje
lewej wizerunek Vera imago Salvatoris, XVIII wiek
wylaniajqcq sie z ciemnego tla
nowej sztuki. Kryterium ikonograficzne oraz or- frontalnie umieszczonq glowe Jezusa, otoczonq
ganizacja narracji wedlug porzqdku teologicznej leciutkq poswiatq nimbu, z jasniejqcq twarzq rozopowiesci o historii zbawienia tworzy niezwykle swietlajqcq centrum obrazu. Spojrzenie szeroko
tradycyjne ramy, naturalne dla sztuki dawnej, otwartych oczu utkwione jest w widzu. Fundazwiqzanej z Kosciolem, ale calkowicie obce, arbi- mentalna dla tresci obrazu jest lacinska inskryptralnie narzucone sztuce wspolczesnej. Do XVIII cja: Vera imago Salvatoris D.N.I. XPI ad regem
wieku wlqcznie sztuka religijna podlegala rygorom Abagarum missa. Piszqcy te slowa mial niewzrukonwencjonalnym, a szacunek dla tradycji ikono- szonq pewnosc, ze oto prezentuje P r a w d z i w e
graficznej (przy stylistycznej roznorodnosci danej O b l i c z e . Prawdziwe, poniewaz oddajqce fizyczepoki) jest tu elementem nad wyraz pozqdanym, ne podobienstwo, ale prawdziwe takze dlatego ze
manifestujqcym sie w trwalosci typow ikonogra- mowiqce i poswiadczajqce prawde o wcieleniu
ficznych. Sztuka, ktora pouczy wiernych, pociq- Syna Bozego i jego ludzkiej naturze. Oczywiste sq
gnie do nasladowania, utrzyma wlasciwq tempe w tym przypadku niezmiennosc i powtarzalnosc,
rature doznan religijnych, a moze nawet otworzy multiplikacja podobizn, ktore zachowujq wspolny
na mistyczne uniesienia, musi byc komunikatyw- typ fizjonomiczny. Prezentowany obraz doskonale
na, unikac dogmatycznych niejasnosci w przeka- ukazuje tradycyjny typ ikonograficzny11. Odeslazie, nie moze budzic niepotrzebnego niepokoju. nie wiernego do slynnej legendy o krolu Abgarze,
Kosciol staral sie, przynajmniej w jakiejs mierze, ktory proszqc o uzdrowienie, otrzymal od Chry
czuwac nad tak rozumianym przekazem artystycz- stusa niezwykly dar —odbitq na reczniku podobinym. Dlatego wraz z dzielami sztuki dawnej otrzy- zne twarzy Zbawiciela, a wiec wizerunek nie rekq
mujemy takze wglqd w to, jak Kosciol jako instytucja postrzegal sztuke. Od XIX wieku stopniowo
10 N a wystawie eksponowane sq miedzy innymi
obserwujemy odejscie od tradycyjnych typow iko- dziela: M immo Paladino, Bez tytulu, 2010 rok, kamieft,
nograficznych i poglebiajqcq sie indywidualizacje mozaika; Friedrich Press, G h w a Chrystusa, 1932 rok,
jezyka wypowiedzi artystycznej, az po wspolczesne drewno debowe; H orst Sakulowski, G h w a Chrystusa I,
dziela religijne, w tym obrazy abstrakcyjne, a wiec 2011 rok, grafit na papierze; A di Holzer, Testa di Cristo,
2006 rok, szklo z M urano; Herbert Falken, Wenn ich bei
takie, ktore kryterium ikonograficznego w ogole
einer Hochzeit predigen muss, 1978 rok, technika mieszanie spelniajq. Niezmiernie trudno uporzqdkowac na, papier; A rnulf Rainer, Christus mit gelbem gefunkel,
dziela wspolczesne, wpychajqc je w ramy typow 1979 rok, m alow ana heliograwiura na tafli aluminiowej,
ikonograficznych, ktorych po prostu nie respektu- technika mieszana; tenze, Chrystus, 1980 rok, malowana
jq, wymykajq sie im bogactwem indywidualnych fotografia, technika mieszana; Aleksiej Jawlensky, Russi
sches Lied, Wielka medytacja XI, 1937 rok, olej, karton;
rozwiqzan formalnych i wqtkow tematycznych.
Bernd Schwarzer, G h w a (Twarz), 1975-1978, olej; ten 
Egzemplifikacjq powyzszych uwag w kontekze, G h w a, te same lata; Jehuda Bacon, bez tytulu i roku,
scie przywolywanej wystawy moze byc grupa dziel technika mieszana na papierze.
ilustrujqcych temat Oblicze Jezusa — kompozy11 A by przekonac sie, jak dobrze obraz wpisuje sie
cyjnie nieskomplikowane przedstawienie glowy w typ przedstawieh veraikon, mozna porownac go z analomezczyzny wypelniajqcej ciasno kadr obrazu, po- gicznym dzielem zachowanym w zbiorach M uzeum Kartu-

ludzkq uczyniony, jest zabiegiem uwierzytelniajqcym przekaz ikonograficzny12. Podobizna Chrystusa w tym typie jest tylez obrazem, co relikwiq,
ktora, choc posrednio, jednak miala z Nim kontakt13. Ten obraz jest w wielkim obrazowym skrocie
wykladem o tym, skqd si^ wzi^ly obrazy w Kosciele.
Chrystus ofiarowal je wiernym po to, aby jak A b
gar, patrzqc na nie, modlqc si^ przed nimi, dotykajqc ich, zyskiwali duchowe, a moze i cielesne,
uzdrowienie. Wlasciwy odbior tego obrazu zaklada
„skonsumowanie” takze calej tradycji wizerunkow
acheiropitycznych, a przynajmniej swiadomosc jej
istnienia. Malujqc obrazy tego typu, artysci manifestujq wiar^ w Tradycji, ale takze szukajq maksymalnego zblizenia do Boga, wierzq, ze jest miarq,
ktora Go w niedoskonaly ludzki sposob ogarnia, ze
mozna jq odnalezc, przekazac dalej. Ujmujqc rzecz
w kategoriach historycznych, jeden, ale p r a w d z i w y obraz, w zupelnosci wystarczy, jesli wierzymy w jego autentycznosc. Jesli, a wi^c do dialogu z artystq zostaje zaproszony wierny rozumiejqcy
i akceptujqcy prawdy wiary. Innymi slowy, pokazujqc ten jeden obraz, na wystawie pokazano to co
najwazniejsze, odzwierciedlajqce jqdro religijnosci
epoki nowozytnej.
Jak na tym tle jawi si^ towarzyszqca mu sztuka
wspolczesna? Wielosc obrazow dobitnie eksponuje to, co odkryl XX wiek —nie ma jednego wizerunku Syna Bozego. Brak wspolnego typu fizjonomicznego, a roznorodnosc manifestowana jest
takze w feerii rozmaitosci technicznych: kamiennej mozaiki, jadowicie bl^kitnego szkla weneckiego, heliograwiury, malarstwa olejnego, d^bowej
rzezby; takze cechy materialu zostajq wykorzystane do budowania przekazu ikonograficznego.
12 Krol A bgar chorowal na trqd. Gdy dotarla do niego
wiesc o cudownych uzdrowieniach dokonywanych przez
Jezusa, sam zapragnql zostac przez niego uzdrowiony. Poniewaz Jezus nie przyjql jego zaproszenia, w ladca wyslal
malarza, ktory mial wymalowac Jego portret. Z oblicza
Zbawiciela bil jednak taki blask, ze malarzowi nie udalo
si^ dostrzec rysow twarzy, aby je namalowac. Jezus ulitowal si^ nad bezsilnym artystq i umywszy twarz, wytarl jq
r^cznikiem, na ktorym pozostalo jego odbicie, tzw. Mandylion edeski. Doswiadczal on pozniej bardzo burzliwych
losow, ostatecznie zaginql. M. Tycner-Wolicka, Opowiesc
o wizerunku z Odessy. Cesarz Konstantyn Porfirogeneta i nieuczyniony r§kq wizerunek Chrystusa, Krakow 2009.
13 W legendarnych opowiesciach obrazy acheiropityczne m ajq zdolnosc multiplikacji, np. zawini^te w plot
no pozostawiajq na nim swoje wierne odbicie. Obrazy
oblicza Chrystusa mogly byc dotykane do swi^tych obra
zow, jak np. Veraiconu w oratorium San cta Sanctorum
na Lateranie, wowczas zapisywano w inskrypcji, ze obraz
dotknql oryginalu, co zmienialo jego status, postrzegany
bywal jako relikwia.
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Jesli wierzyc artystom, uciekajq cz^sto od jasnych
deklaracji, dziela sq „bez tytulu” bqdz nazywane
ogl^dnie: „glowa”, „medytacja”. Jakby rezygnowali a priori z jakichkolwiek ambicji pokazania —
oto Chrystus, co najwyzej niesmialo mowiq —oto
czlowiek, ktory moze jest Bogiem. Wypowiedzi te
majq charakter skrajnie zindywidualizowany, artysta mowi: to jest moj Bog; moj, a nie Kosciola.
Trudno tu o wspolny j^zyk, choc w tej roznorodnosci znajdziemy takze czytelne echa dawnej formy, na przyklad w kamiennej mozaice Mimmo
Paladino. Nie jest celem artystow nasladowcze
nawiqzywanie do jakiejkolwiek tradycji ikonograficznej, tworzq dziela odr^bne, b^dqce wyrazem
ich samodzielnych zmagan z tresciq i formq. Widz
dostrzeze w tych twarzach raczej siebie niz prawdziwe oblicze Boga. Artysci nie odwolujq si^ do
tradycji wizerunkow nie r^kq ludzkq uczynionych,
bo tez ich dziela nie muszq byc glosem Kosciola,
nie muszq si^ angazowac w jego katechez^, nie
muszq szukac uwierzytelnienia i zakorzenienia
w tradycji. Sq wolne, a ta wolnosc dotyczy takze
odbiorcy, ktory nie musi si^ konfesyjnie deklarowac; aby porozumiec si^ z artystq, nie potrzebuje
juz posrednictwa Kosciola katolickiego i jego dogmatycznej wykladni prawd wiary.
Zestawienie przedstawien oblicza Chrystusa
pokazuje fundamentalne roznice w funkcjonowaniu prezentowanej na wystawie i zmuszonej
do wspolegzystencji sztuki dawnej i wspolczesnej.
Zza dawnych obrazow wyziera konwencjonalnosc
pojmowana jako zaleta, gorset utrzymujqcy bujny
swiat wyobrazni artystycznej w ryzach, instytucjonalne zaangazowanie, posluga konfesyjna, jednoznaczny i celnie formulowany komunikat —tresc
obrazow mozna opowiedziec j^zykiem precyzyjnych poj^c teologicznych, adekwatnych do epoki.
Po drugiej stronie staje sztuka uwolniona z obj^c
tradycyjnych schematow ikonograficznych, poszukujqca, niezaangazowana w instytucjonalne
nauczanie Kosciola, wieloznaczna i pozostawiajqca widzowi wiele mozliwosci interpretacyjnych,
operujqca nieznanq dawnym artystom roznorodnosciq technik i materialow plastycznych. Bywa,
ze koncept wygrywa w niej z tresciq, jedynym wyzwaniem jest forma, a brak „ikonograficznej ortodoksji” nie otwiera nowych perspektyw, a tylko
z upodobaniem „szarga swi^tosci”.
Uwolnienie z wi^zow tradycji ikonograficznej
nie oznacza pogrzebania jej i calkowitego odrzucenia, a jedynie dowolnosc i swobod^ jej wykorzystania. Zestawienie tak roznych dziel sztuki
pozwala na przeglqd strategii wspolczesnych artystow wobec tradycji ikonograficznych. Uwazny

^

^

Fot. 5. Swiçty Sebastian, okolo 1500 roku, drewno; Swiçty Sebastian, okolo 1480
roku, drewno; Rainer Fetting, Bez tytulu (Swiçty Sebastian) 1998 rok, akryl, plôtno

pier - w strukturç tryptyku wpisano postac Maryi z Dzieciqtkiem
zaczerpniçtej z Madonny Sykstynskiej Rafaela Santi)14. Dokonujqc
nowej kontekstualizacji, mozna
twôrczo przeksztalcic ikonografiç,
nadac jej tradycyjnej formie nowe
sensy, wykorzystujqc takze bagaz
wszystkich znaczen lqczonych
z pierwowzorem15. Znaczqcq grupç
dziel tworzq na wystawie te, ktôre
pozostajq wierne wypracowanym
przez wieki schematom kompozycyjnym sztuki religijnej. Mozna
je bez przeszkôd umiescic jako ko-

S3

obserwator ekspozycji muzealnej znajdzie tu pelny
wachlarz postaw, i to jest niewqtpliwy walor wystawy. Najbardziej dosadnym przykladem inspiracji sq oczywiscie wierne kopie starych dziel, takie
jak gipsowa rzezba Piety Rondanini Michala Aniola (Wlochy, ok. 1935—1940), ktôre sq swoistym
holdem dla konkretnego artysty i zabytku. Nieco
inaczej wyglqda sytuacja, gdy kopiowany i przeniesiony w nowy kontekst obrazowy jest tylko
okreslony fragment dawnego dziela (Stroh, Peter
Hauenschild, Georg Ritter, 1991 rok, pastel, pa-

14 O d zachwytu - szczerego - sztukq poprzednikow
nie sq wolne takze dziela sztuki dawnej. Przykladu dostarcza zamieszczony w katalogu wystawy anonimowy
Mistrz Francuski w obrazie Zmartwychwstanie Chrystusa
(ok. 1550 rok, deska). Powyzej tradycyjnie uj^tej sceny,
ukazujqcej Chrystusa wychodzqcego z grobu, w gornej
strefie niebios artysta umiescil grup^ Trojcy Swi^tej w typie Tronu Laski. Postacie boskie oraz otaczajqcy ich aniolowie zostali zaczerpni^ci ze znanej ryciny Trojca Swigta
A lbrechta Dürera z 1511 roku. Skopiowane z pietyzmem
zajmujq niemal polow^ przestrzeni obrazu. Ten niewqtpliwy hold dla wielkiego artysty jest jednak idealnie wpisany
w wyklad wiary, dopelnia teologicznq tresc obrazu, tworzqc spojny doktrynalnie przekaz o odkupieniu. J. Emmert, dz. cyt., s. 57-58.
15 W katalogu wystawy takim przykladem jest kolaz
Jiriego Kolara, wykonany technikq rolazu (1965 rok).
Jako m aterial wyjsciowy posluzyl artyscie tradycyjny niderlandzki obraz Zwiastowania Maryi. Rytm, rozwibrowana przestrzefi w niezwykly sposob wkraczajq w tradycyjnq ikonografi^, przeksztalcajq jq, podporzqdkowujq wizji
wspolczesnego artysty. J. Emmert, dz. cyt., s. 19-20.

Ol

Fot. 6. Käthe Kollwitz, Pietà, 1937 rok, brqz
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ejne ogniwo w rozwoju typu i o
nograficznego, ktôry realizuje siç
we wspôlczesnej manierze stylistycznej (np. Bez
tytulu (Swiçty Sebastian), Rainer Fetting, 1998
rok, akryl, plôtno, fot. 5; Käthe Kollwitz, Pietà,
1937 rok, brqz, fot. 6; Otto Dix, Poklon Trzech
Kroli, 1948 rok, technika mieszana, plôtno na desce). Dziela te, wiernie wpisane w tradycjç, dla
widza, ktôremu jest ona bliska, sq jednoznaczne
i rozpoznawalne. Artysci wykorzystujq ikonografiç
chrzescijanskq takze poprzez jej negacjç, odwrôcenie i pogwalcenie sensôw, podwazenie utartych
sciezek interpretacyjnych odbiorcôw. Przyklady takich dziel rôwniez znajdziemy na wystawie
(Johannes Grützke, Biczowanie Chrystusa, 1995
rok, olej, plôtno — dwôch biczujqcych zolnierzy
zastqpily tu pôlnagie kobiety; Michael Triegel,
Ostatnia Wieczerza, 1994 rok, technika mieszana,
plôtno —w tradycyjnym dla tej sceny sztafazu za

stolem siedzi samotny Chrystus
bez twarzy). Dialog artysty z widzem w tych przypadkach rowniez
zaklada dobrq znajomosc tradycji,
tylko wowczas mozna docenic wysilki artysty w jej obaleniu.
Ze specyficznym dialogiem
ikonograficznym mamy do czynienia w przypadku sytuacji, ktorq
obrazuje rzezba Swi§ty Jerzy Joachima Kocha i Gunthera Bergera (1983/1995, zelazo, olow).
Rzezba ta jest wlasciwie abstrakcyjnq i bardzo ekspresyjnq formq,
ktorej nie da si$ „opowiedziec”
w kategoriach tradycyjnej narra- Fot. 7. Swigty Jerzy, 1. polowa XVIII wieku, drewno polichromowane; Joachim
Koch, Günther Berger, Swigty Jerzy, 1983/1995, zelazo, olow
cji sztuki religijnej. Jej interpret a j hagiograficznq sugeruje jedynie tytul dziela, ale na wystawie bezposrednio sq to dwa monologi, ktore cz^sto wspolbrzmiq ze
towarzyszy jej klasyczny miles christianus walczqcy sobq, to prawda, ale silna odr^bnosc tych glosow
z rownie stereotypowo potraktowanym smokiem pozostaje. Konfrontacje w pojedynczych przypad(Swigty Jerzy, poludniowa Europa, 1700-1750, kach prowadzq do intrygujqcych tropow, ktore
drewno polichromowane). Jego obecnosc wlasci sq zdolne do zaabsorbowania widza albo do efekwie „tworzy” i uwiarygodnia wizj^ artystow, w fan- ciarskich fajerwerkow, ktorych potencjal intelektazyjnie pogi^tym metalu na naszych oczach rodzi tualny szybko si$ wyczerpuje, a widz pozostaje
si$ swi^ty wojownik (fot. 7).
zdeklarowanym wielbicielem sztuki dawnej bqdz
Ostatni przyklad jest tez odpowiedziq na py- wspolczesnej, niespecjalnie przekonany do idei
tanie, czy mozliwy jest dialog starego z nowym wspolegzystencji ich obu. W zamysle tworcow
w sztuce religijnej obecnej na wurzburskiej wy- wystawy konfrontacje dziel mialy sklonic widzow
stawie. N a pewno to mozliwe, ale bardzo trudne. do pogl^bionej refleksji nad sobq, wlasnq wiarq,
Tematyka religijna dziel tylko pozornie niweluje do zadania pytan o jej korzenie i wartosc. Ten
roznice i jest czynnikiem nierozerwalnie spajajq- wymiar medytacyjny chyba najtrudniej uzyskac
cym obiekty. W istocie dzielq je takze fundamen- zwiedzajqcym, umieszczonym „pomi^dzy” , nietalne roznice w postrzeganiu ortodoksji kosciel- ustannie w roli swoistych arbitrow w kolejnych
nej, funkcji, roli artysty w kreowaniu ikonografii, pojedynkach tradycji i nowoczesnosci.
stosunku do poprzednikow. Wydaje si$, ze jednak

su m m a r y

Dialogue or Two Monologues? The concept of Display of works of Art
in the Museum at the cathedral in Wurzburg
T h e article focu ses on the exh ibition o f the sacral
works o f art in the M u seu m a t the C ath ed ral in W urz
burg. Its scen ario underlines the confron tation al
ch aracter o f the display, as it com bines and co n 
trasts the p ieces o f old an d m odern arts in on e p lace.
O n e could ask if the “o ld ” and “n ew ” ch aracters
o f the sacral art can form a dialogu e in such co n d i
tions, an d ca n the view ers p articip ate in it? O r are
these rather two separate m onologues- if so, do they
com plem en t, or com pete again st eac h other? T h e ar
ticle tries to answ er these questions, b ased on several
exam ples. A cco rd in g to the criteria, the selection
o f the works o f art analysed w as lim ited to icon og
raphy; as a result, further co n d ition s were defined.
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T h e “o ld e r” p ieces h ad to satisfy the criteria o f being
traditional, involved in ecclesial in stitution al te a ch 
ing, com prehensible, avoidin g theological am biguities
an d - in case o f becom in g an exh ibit - alien ation and
separation from the sacral can o n (and, as such, decline
o f their efficiency as m ean s o f spreading faith ). S im u l
taneously, the “n ew ” on es h ad to en sure the auton om y
an d freedom o f sp eech o f an artist, n o co n n ection
w ith any m essage th at is form alized or under an ex
ternal influence, m obility (lack o f co n n ection with
the surroun dings). T h e “n ew ” art is “ at h o m e” am on g
a m odern, n eu tral exhibition. H ow ever, the n arration
ab ou t the history o f salvation as defined by the tra
ditional icon ograp h ical stan dard s (th a t is n atu ral for

tions betw een the works o f art were su p posed to influ
en ce the view ers to self-reflect, think ab o u t ow n faith
and ask ab ou t its source and valu e. T h is m editative
asp ect is probably the m o st difficult to be obtain ed
by the viewer, as he is co n stan tly “betw een ”, as a judge
in the on going duels betw een tradition an d modernity.
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the “o ld ” pieces) is “ repressive” an d arbitrarily forced
on the m odern art. It is a su ccess o f the exh ibition th at
these con fron tation s create in terestin g relation s and
an overview o f attitu d es o f the m odern artists ab ou t
the icon ograp h ical tradition. A cco rd in g to the co n 
ce p t o f the creators o f the exhibition, the co n fron ta

