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BIBLIA W SZTUCE ± SèOWO OBRAZEM SIEÎ STAèO

Na poczaÎtku byøo Søowo.
Na poczaÎtku byøa KsieÎga,
a KsieÎga byøa przeciwna obrazowi...

J.St. Pasierb1

Co za wspaniaøy paradoks: KsieÎga, ktoÂra zakazuje obrazoÂw,
sama przeobrazÇa sieÎ w skarbniceÎ obrazoÂw, stajaÎc sieÎ
niewyczerpanym zÂroÂdøem dla oka przywykøego do oglaÎdania.
ReÂgis Debray2

Przytoczone jako motto dwie wypowiedzi uznanych historykoÂw sztuki pokazujaÎ jak skomplikowany i graniczaÎcy z paradoksem jest temat niniejszego
artykuøu. Naszym zaøozÇeniem jest ukazanie relacji pomieÎdzy søowem i obrazem
na tle ksztaøtujaÎcej sieÎ w chrzesÂcijanÂstwie teologii sztuki. Takie zaøozÇenie zwalnia nas od rozpowszechnionego podejsÂcia do zagadnienia ¹Biblia w sztuceº,
polegajaÎcego na przedstawieniu wyboru ilustracji do tekstoÂw biblijnych. Wyszukiwanie materiaøu ikonograficznego w patrymonium artystycznym KosÂcioøa
jest zadaniem podejmowanym przez wydawcoÂw Pisma SÂwieÎtego ilustrowanego
dzieøami sztuki dawnej lub wspoÂøczesnej. Wiele tematoÂw monograficznych bazuje na takim podejsÂciu, jak na przykøad ¹Stworzenie sÂwiataº czy ¹BozÇe Narodzenieº w sztuce3. OdreÎbny charakter majaÎ edycje o charakterze albumowym i pomoce katechetyczne. PozostajaÎ one poza zakresem niniejszego studium.
SiøaÎ rzeczy rozwazÇania teoretyczne mogaÎ bycÂ tu potraktowane wyøaÎcznie
w zarysie, a ich uzupeønieniem beÎdaÎ przykøady z zakresu miniatorstwa i rytownictwa, ukazujaÎce w sensie dosøownym przeobrazÇenie søowa w obraz. Dokona1

Biblia w malarstwie, oprac. zb. z przedmowaÎ ks. Janusza Pasierba, Warszawa 1990, s. 13.
R. Debray, Das Alte Testament, w: Die Bibel. Die ErzaÈhlungen des Alten und Neuen Testaments in den Meisterwerken der Malerei, red. V. Loupan, KoÈln 2005, s. 5. [tø. wøasne ± R. K.].
3
Przykøadem tego obszerne opracowanie Hansa Martina von Erffa, Ikonologie der Genesis,
t. 1±2, MuÈnchen 1989±1995.
2
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ny wyboÂr pozwoli nabracÂ przekonania, zÇe zawarta w tytule sentencja ¹søowo
obrazem sieÎ staøoº nie jest jedynie metaforaÎ, ale bywaøa niejednokrotnie traktowana przez artystoÂw dosøownie. Pewnym ewenementem saÎ przykøady ukazujaÎce, jak biblijne søowo byøo dekorowane i ilustrowane w tekstach hebrajskich. W skarbnicy artystycznej chrzesÂcijanÂstwa znajduje sieÎ wystarczajaÎco duzÇo przykøadoÂw pozwalajaÎcych na stwierdzenie, zÇe przez analogieÎ do Wcielenia
Logosu pisane søowo Biblii ¹wciela sieÎº w obraz ± inaczej ± søowo obrazem sieÎ
staje.
Opracowania z zakresu funkcji søowa w przekazie wiary stworzyøy caøaÎ
literatureÎ teologiczno-biblijnaÎ, ktoÂra powstawaøa na przestrzeni wiekoÂw. Natomiast opracowania analogicznej roli obrazu w chrzesÂcijanÂstwie saÎ stosunkowo nowe i tylko z rzadka podejmowane saÎ przez teologoÂw lub historykoÂw
sztuki4.
4 Â
ZroÂdøa do teorii obrazu publikujaÎ: J. von Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte des
abedlaÈndischen Mittelalters, Wien 1896; wyd. uzupeønione i rozszerzone Quellenbuch. Repertorio di
fonti per la storia dell' arte del Medioevo occidentale (secoli IV±XV), red. J. Vegh, Firenze 1992.
W problematykeÎ zagadnienia teorii obrazu wprowadzajaÎ syntetyczne hasøa encyklopedyczne:
H. Leclercq, Images, w: Dictionnaire d'ArcheÂologie ChreÂtienne et de Liturgie, t. 7, cz. 1, Paris
1926, kol. 180±302; M. Jugie, Immagini, w: Enciclopedia Cattolica, vol. 6, CittaÂ del Vaticano
1951, kol. 1663±1667; J. Kollwitz, Bild III (christlich), w: Reallexikon fuÈr Antike und Christentum,
red. T. Klauser, t. 2, Stuttgart 1954, kol. 318±341; L. HoÈdl, Bild, Bildverehrung. II, 1±3. Westkirche,
w: Lexikon des Mittelalters, t. 2, MuÈnchen±ZuÈrich 1984, kol. 145±148; P. Bayerschmidt, Bildverehrung, w: Lexikon fuÈr Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg±Basel±Wien 1986, kol. 464±467;
J. Scharbert, Bilderverehrung, I. Exegese, w: Marienlexikon, t. 1, Sankt Ottilien 1988, s. 482;
J. Madey, Bilderverehrung, II. Liturgie, w: Marienlexikon, t. 1, s. 482; G. May, Kunst und Religion.
V. Mittelalter, w: Theologische RealenzyklopaÈdie, t. 20, Berlin±New York 1990, kol. 267±274.
Procesy przeobrazÇenÂ nastawienia KosÂcioøa w odniesieniu do obrazoÂw omawiajaÎ z przytoczeniem
bogatej literatury i zÂroÂdeø: K. Ledergerber, Kunst und Religion in der Verwandlung, KoÈln 1961;
D. Menozzi, La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri
giorni, Cinisello Balsamo (Milano) 1995. TeoriaÎ obrazu zajmujaÎ sieÎ roÂzÇni badacze, przeglaÎd wspoÂøczesnych dyskusji prezentujaÎ: M. Warnke, Nah und fern zum Bilde. BaitraÈge zu Kunst und Kunsttheorie, red. M. Diers, KoÈln 1997; Der zweite Blick. Bildgeschichte und Bildreflexion, red.
H. Belting, D. Kamper, MuÈnchen 2000; J. Plazaola, La Chiesa e l'Arte, Milano 1998; tozÇ po polsku:
KosÂcioÂø i sztuka, Kielce 2002; tenzÇe, Arte christiana nel tempo. Storia e significato, vol. 1±2, Cinisello
Balsamo (Milano) 2001±2002. Dokumenty KosÂcioøa oraz przepisy prawa wøoskiego odnosÂnie do
ochrony doÂbr kultury øaÎcznie z pøytaÎ CD wydaø G. Grasso, Chiesa e Arte. Documenti della Chiesa
testi canonici e commenti, Cinisello Balsamo (Milano) 2001. Syntetycznie przedstawiøem rozwoÂj
teorii sztuki chrzesÂcijanÂskiej w hasÂle R. KnapinÂski, Sztuka chrzesÂcijanÂska, w: Leksykon teologii
fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin±KrakoÂw 2002, s. 1171±1187; S.F. Ostrow, L'arte dei
papi. La politica delle immagini nella Roma della Controriforma, Roma 2002. OsobnaÎ rangeÎ zdobyøy studia szwajcarskiego teologa [tøumaczone ostatnio na jeÎzyk polski, wydawane przez WAM
w serii]: H.U. von Balthasar, Chwaøa. Estetyka teologiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, KrakoÂw
2008; tenzÇe, Chwaøa. Estetyka teologiczna, t. 2: Modele teologiczne, cz. 1: Od Ireneusza do Bonawentury, KrakoÂw 2007; tenzÇe, Chwaøa. Estetyka teologiczna, t. 2: Modele teologiczne, cz. 2: Od
Dantego do Peguy, KrakoÂw 2008. W serii tej zaplanowane saÎ jeszcze tomy posÂwieÎcone metafizyce
i teologii.

BIBLIA W SZTUCE ± SèOWO OBRAZEM SIEÎ STAèO

281

Tytuø niniejszego opracowania stanowi trawestacjeÎ sentencji wygøoszonej
przez sÂw. Jana w prologu jego Ewangelii (1,14): ¹A Søowo ciaøem sieÎ staøoº.
Jan moÂwi o Logosie, podczas gdy w naszym ujeÎciu chodzi o søowo pisane, czyli
o Objawienie spisane na kartach Biblii. Truizmem staøo sieÎ stwierdzenie, zÇe
chrzesÂcijanÂstwo jest religiaÎ søowa i obrazu, pomimo zÇe nie wszystkie wyznania
chrzesÂcijanÂskie jednakowo traktujaÎ oba te media. Protestanci roÂzÇniaÎ sieÎ od katolikoÂw w podejsÂciu do obrazoÂw5. PrzyjmujaÎc doktrynalne zaøozÇenie o wyøaÎcznym
prymacie søowa (sola Scriptura), pewne odøamy Reformacji odrzuciøy obraz jako
przejaw zabobonu. W øagodniejszym podejsÂciu tolerowano obrazy jako pomoc
w utrwalaniu tresÂci biblijnych i jego egzegezy, czego przykøadem jest zachowanie
samego Marcina Lutra, ktoÂry po mistrzowsku wykorzystaø przekaz obrazowy,
zwøaszcza za posÂrednictwem sztuk graficznych w formie ulotek i afiszy manifestujaÎcych jego naukeÎ6. SpecyfikaÎ sztuki protestanckiej staø sieÎ zwyczaj umieszczania cytatoÂw z Pisma SÂwieÎtego na obrazach albo wreÎcz umieszczanie samych
cytatoÂw i sentencji Reformacji w retabulach oøtarzowych. Radykalne stanowisko
zajeÎli w tym wzgleÎdzie kalwinisÂci, gøoszaÎc, zÇe w miareÎ jak beÎdzie sieÎ rozszerzacÂ
Reformacja, ludzie nauczaÎ sieÎ czytacÂ i obrazy nie beÎdaÎ im potrzebne. W nasteÎpstwie takiego podejsÂcia dochodziøo wielokrotnie do nawrotoÂw ikonoklazmu7.
Pismo SÂwieÎte nadaøo przepowiadaniu søownemu znaczaÎcaÎ roleÎ. Na gøoszenie søowa jako warunku poznania wiary, powoøuje sieÎ sÂw. Paweø w LisÂcie do
Rzymian (10,14±18):
¹JakzÇe wieÎc mieli wzywacÂ Tego, w ktoÂrego nie uwierzyli? JakzÇe mieli uwierzycÂ w Tego, ktoÂrego nie søyszeli? JakzÇe mieli usøyszecÂ, gdy im nikt nie gøosiø?
JakzÇe mogliby im gøosicÂ, jesÂliby nie zostali posøani? [...] Ale nie wszyscy dali
posøuch Ewangelii. Izajasz bowiem moÂwi: Panie, ktoÂzÇ uwierzyø temu, co od
nas posøyszaø? Przeto wiara rodzi sieÎ z tego, co sieÎ søyszy, tym zasÂ, co sieÎ søyszy,
jest søowo Chrystusa. Pytam wieÎc: czy mozÇe nie søyszeli? AlezÇ tak: Po caøej
ziemi rozszedø sieÎ ich gøos, azÇ na kranÂce sÂwiata ich søowaº.

StaÎd przyjeÎøa sieÎ w teologii sentencja: Fides ex auditu8. ProblematykeÎ ukazujaÎcaÎ roleÎ obrazu w religii mozÇna sprowadzicÂ do parafrazy przytoczonej sen5
Problematyka stosunku protestantoÂw do sztuki ma bogataÎ literatureÎ, podajemy w wyborze
najwazÇniejsze tytuøy, gdzie mozÇna znalezÂcÂ wskazoÂwki bibliograficzne: S. Michalski, Protestanci
a sztuka, Warszawa 1989; J. Harasimowicz, TresÂci i funkcje ideowe sztuki sÂlaÎskiej Reformacji
1520±1650, Wrocøaw 1986; W. BruÈckner, Lutherische BekenntnisgemaÈlde des 16. bis 18. Jahrhunderts. Die illustrierte Confessio Augustana, Regensburg 2007.
6
F.J. Goeters, Die Bilderfrage in der fruÈhen Reformationszeit, w: Streit um das Bild. Das
zweite Konzil von NizaÈa (787) in oÈkumenischer Perspektive, red. J. Wohlmuth, Bonn 1989, s. 79±
87; K.H. zur MuÈhlen, Luther und die Bilderfrage, w: Streit um das Bild..., s. 88±93.
7
H. Feld, Der Ikonoklasmus des Westens, Leiden i in. 1990 (Studies in the History of Christian Thought, wyd. Heiko A. Oberman, Tuscon, Arizona, vol. 51), s. 118±182.
8
P. Dobrowolski, `Fides ex auditu'. Uwagi o funkcji kazania w poÂzÂnym sÂredniowieczu, ¹PrzeglaÎd Historycznyº 81(1990) z. 1±2, s. 27±58.
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tencji, formuøujaÎc jaÎ w zmienionej postaci jako: Fides ex visu. PomijajaÎc gøeÎbsze
analizy i rezygnujaÎc z przytaczania rozbudowanej argumentacji teologicznej,
pragniemy jedynie wyartykuøowacÂ stwierdzenie, zÇe pewni ludzie w specyficznych okolicznosÂciach dochodzaÎ do wiary przez zmysø wzroku, poprzez patrzenie. MozÇna to sformuøowacÂ jako postulat, zÇe wiara potrzebuje obrazoÂw,
a w szerszym ujeÎciu ± potrzebuje sztuki. BoÂg abstrakcyjny, niewyobrazÇalny
jawi sieÎ ludziom jako odlegøy. Stary Testament zawarø odniesienie do Boga
w literach zawierajaÎcych skroÂt Jego Imienia, co przeszøo do sztuki chrzesÂcijanÂskiej w formie tetragramu: JHWH. W skrajnych przypadkach stosowano zaledwie jednaÎ litereÎ hebrajskiego alfabetu ± ¹Jº.
Prorocy przypisali obrazom czarodziejskie siøy i moc oddziaøywania na
dusze ludzkie. Dlatego zepchneÎli je w obszar magii i czaroÂw, w sÂwiat siø nieczystych, posøugujaÎcych sieÎ znakami. Prawdziwy kult bazuje na wewneÎtrznym
otwarciu na Boga w akcie modlitwy i nie potrzebuje zÇadnych materialnych
znakoÂw. Religia monoteistyczna pragnie pozostacÂ religiaÎ bazujaÎcaÎ na czytaniu,
a nie na oglaÎdaniu ¹podejrzanychº obrazoÂw (w rozumieniu, zÇe kryjaÎ one
w sobie jakiesÂ zasadzki). OdrzucajaÎc wyobrazÇenia plastyczne, opowiada sieÎ
za symbolami werbalnymi. A idolem staje sieÎ nie tylko obraz faøszywego boga,
ale takzÇe faøszywy obraz prawdziwego Boga, ktoÂrego najdoskonalszej natury
nie jest w stanie oddacÂ zÇadna materialna rzeczywistosÂcÂ. UmiejeÎtnosÂci sztuk
przedstawiajaÎcych saÎ zbyt ograniczone, aby zobrazowacÂ wielkosÂcÂ NieskonÂczonego i Najdoskonalszego, Wszechmocnego Jedynego Boga. Niewidzialny jest
mozÇliwy do opisania, ale nie do namalowania. Sztuka jest za søaba, by ukazacÂ
wielkosÂcÂ Boga. Nieopisany BoÂg pozostaø niewidzialny. Daø sieÎ poznacÂ ludziom
jedynie przez objawione søowo, a przedstawianie Go w obrazach byøo zakazane, poniewazÇ niosøo ze sobaÎ zagrozÇenie pierwotnego Planu Zbawienia. W takim podejsÂciu søowo staje sieÎ poteÎgaÎ, a odtraÎcony obraz popada w kraineÎ
niemocy, bo jest nieprzydatny, a nawet szkodliwy. Trafnie wyraziø to ReÂgis
Debray, piszaÎc, zÇe sztuka ze swoimi oøtarzami, obrazami i figurami byøa za
cieÎzÇka, aby moÂgø jaÎ zabracÂ w drogeÎ ZÇyd, ten odwieczny tuøacz. Zabraø wieÎc
ksieÎgeÎ9.
Niezachowanie nakazu unikania obrazoÂw byøo traktowane jako duzÇe odsteÎpstwo roÂwne grzechowi. W Talmudzie znajduje sieÎ traktat Avodah zarah,
w ktoÂrym znajdujemy nasteÎpujaÎce pouczenie: w przeddzienÂ jakiegokolwiek
sÂwieÎta pobozÇnemu ZÇydowi nie wolno handlowacÂ z gojem, ktoÂry czci obrazy,
aby przypadkiem czeÎsÂcÂ dochodu nie zostaøa przeznaczona na taki kult. A przeciezÇ w tradycji Izraela pojawiø sieÎ kult cielca, a na pokrywie Arki Przymierza
umieszczone byøy rzezÂbione Cherubiny.

9

Debray, dz. cyt., s. 6±7.
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Ikonofobia ZÇydoÂw miaøa swe usprawiedliwienie kontekstualne10. ZastrzezÇenia wobec obrazoÂw opieraøy sieÎ z jednej strony na zawartych w Starym Testamencie zakazach sporzaÎdzania wizerunkoÂw, a z drugiej wynikaøy z troski
o odcieÎcie sieÎ od pogan, ktoÂrzy øaÎczyli kult boÂstw z ich przedstawieniami.
MojzÇesz w KsieÎdze WyjsÂcia (20,4±5) jednoznacznie ogøosiø Ludowi Przymierza:
¹Nie beÎdziesz czyniø zÇadnej rzezÂby ani zÇadnego obrazu tego, co jest na niebie
wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemiaÎ!
Nie beÎdziesz oddawaø im pokøonu i nie beÎdziesz im søuzÇyø [...]º.
I ponownie przypomniaø to samo w KsieÎdze PowtoÂrzonego Prawa (5,8±9).
A na innym miejscu tej ksieÎgi, gdzie jest opis wejsÂcia do Ziemi Obiecanej,
w imieniu MojzÇesza lewici w konÂcowych mowach wykrzykneÎli do caøego ludu
Izraela (27,14 n.): ¹PrzekleÎty kazÇdy, kto wykona posaÎg rzezÂbiony lub z lanego
metalu ± rzecz obrzydliwaÎ dla Jahwe ± roboteÎ raÎk rzemiesÂlnika i postawi
w miejscu ukrytymº.
Podobny zakaz znajdujemy roÂwniezÇ w KsieÎdze KapøanÂskiej (26,1): ¹Nie
beÎdziecie sobie czynili bozÇkoÂw, nie beÎdziecie sobie stawiali posaÎgoÂw ani stel.
Nie beÎdziecie umieszczacÂ w waszym kraju kamieni rzezÂbionych, aby im oddawacÂ pokøon, bo Ja jestem Pan, BoÂg waszº11. Zakaz obrazoÂw nie byø taki oczywisty, skoro MojzÇesz i prorocy powielekrocÂ go powtarzali.
Pomimo tak kategorycznych zakazoÂw znajdujemy w Starym Testamencie
wypowiedzi zawierajaÎce teÎsknoteÎ czøowieka za oglaÎdaniem Boga, czy to we
sÂnie, jak w przypadku patriarchy Jakuba, czy w spotkaniu ¹twarzaÎ w twarzº,
jak MojzÇesz na Synaju, albo w widzeniu prorockim, jak tego dosÂwiadczyli np.
Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, czy inni ¹widzaÎcyº. A søowa Psalmisty: ¹O
Tobie moÂwi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» Szukam, o Panie, Twojego
oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mnaÎ, nie odpeÎdzaj z gniewem swojego søugi! Ty jestesÂ mojaÎ pomocaÎ, wieÎc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
BozÇe, moje Zbawienie!º (Ps 27,8±9) stajaÎ sieÎ wyznaniem wierzaÎcych, zÇe nie
tylko chcaÎ søuchacÂ søowa lub je czytacÂ, ale takzÇe pragnaÎ widziecÂ to, w co majaÎ
wierzycÂ12.
Sytuacja ulegøa zmianie w Nowym Testamencie, kiedy odwieczny Logos ±
Syn BozÇy staø sieÎ czøowiekiem. Przez wcielone Søowo mozÇliwe byøo oglaÎdanie
Boga. BoÂg staø sieÎ widzialny tylko w swoim Synu, albowiem Jezus Chrystus staø
sieÎ najdoskonalszaÎ ikonaÎ Boga. Wcielenie otworzyøo mozÇliwosÂcÂ obrazowania
10

F.L. Hossfeld, ¹Du sollst dir kein Bild machenº. Funktion des alttestamentlichen Bilderverbots, w: Streit um das Bild..., s. 15±24.
11
Cytaty biblijne wg elektronicznego wydania Biblii TysiaÎclecia: http://www.biblia.poznan.pl/
PS/Biblia.htm
12
PisalisÂmy o tym w konteksÂcie rozwazÇanÂ nad ikonografiaÎ Jezusa w sztuce XX wieku: R. KnapinÂski, Jezus Chrystus ± Syn BozÇy w sztuce wspoÂøczesnej, w: Jezus jako Syn BozÇy w Nowym
Testamencie i we wspoÂøczesnej literaturze chrzesÂcijanÂskiej, red. H. Drawnel, Lublin 2007, s. 155±
173, il. 1±17.
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dotaÎd Niewidzialnego13. MozÇna to zawrzecÂ w stwierdzeniu, zÇe ¹Søowo obrazem
sieÎ staøoº. Na TajemniceÎ Wcielenia powoøali sieÎ ikonodule na II Soborze Nicejskim, w 787 roku14. Do tego momentu wsÂroÂd chrzesÂcijan sÂcieraøy sieÎ dwie
tendencje, jedna przeciwna wizerunkom i druga za ich dopuszczeniem do uzÇytku. Dla GrekoÂw z bizantynÂskiego KosÂcioøa obrazy ± ikony Jezusa zasÂwiadczaøy
o Jego ludzkiej naturze15. W ten sposoÂb sztuka zajmowaøa pozycjeÎ argumentu
w konfrontacji z bøeÎdami monofizytyzmu i doketyzmu, ktoÂre nie uznawaøy, zÇe
Jezus byø zarazem prawdziwym Bogiem i prawdziwym czøowiekiem. Siøa tego
argumentu nie ustaøa do dzisiaj16.
Wprawdzie wizerunki antropomorfizowaøy Boga, ale odpowiadaøo to powszechnemu mysÂleniu o Bogu osobowym i stanowiøo paraleleÎ to teomorfizacji
czøowieka, jako do istoty stworzonej na obraz i podobienÂstwo Boga. Nie nalezÇy
z tego wyciaÎgacÂ wniosku, jakoby obraz byø konieczny dla Objawienia. Chodzi
o wskazanie, zÇe obrazowanie Boga lezÇy w naturze czøowieka. A dzieje sztuki
dostarczajaÎ niezliczonych przykøadoÂw na personifikacjeÎ abstrakcyjnych idei
i pojeÎcÂ. Albowiem sztuka czyni widzialnym to, co niewidzialne. To, zÇe BoÂg jest
niewidzialny, nie znaczy, zÇe jest niewyobrazÇalny. Izrael miaø pojeÎcie Boga jako
poteÎzÇnego, wszechmocnego i wszechwiedzaÎcego MeÎzÇa. OczywisÂcie jest to antropomorfizacja, ale søuzÇy ona przyblizÇeniu czøowieka do Boga.
Jezus Chrystus, Wcielony Syn BozÇy, odwieczny Logos, objawiø ludziom
oblicze Boga, stajaÎc sieÎ, jak to byøo wyzÇej powiedziane, najdoskonalszaÎ ikonaÎ
Ojca: ¹Søowo ciaøem sieÎ staøo i zamieszkaøo wsÂroÂd nas. I oglaÎdalisÂmy Jego
chwaøeÎ, chwaøeÎ, jakaÎ Jednorodzony otrzymuje od Ojca, peøen øaski i prawdyº
(J 1,14).
Pomimo wypowiedzi Jezusa, zÇe ¹Boga nikt nigdy nie widziaø. Ten Jednorodzony BoÂg, ktoÂry jest w øonie Ojca, [o Nim] pouczyøº (J 1,18), stale pozostaje
aktualna prosÂba Filipa ¹Panie, ukazÇ nam Ojca, a to nam wystarczyº (J 14,8).
ZÇydom trudno byøo uwierzycÂ, zÇe posÂroÂd nich stoi Mesjasz. Nie rozumieli znakoÂw sÂwiadczaÎcych o wypeønieniu proroctw mesjanÂskich, dlatego Jezus, przy13

Rozmaitym aspektom obrazowania Boga oraz tresÂci chrzesÂcijanÂskiego oreÎdzia o Zbawieniu
na przykøadzie diecezji MuÈnster posÂwieÎcona byøa okolicznosÂciowa wystawa, ktoÂrej towarzyszyø
obszerny dwutomowy katalog: Imagination des Unsichtbaren. 1200 Jahre bildende Kunst im Bistum
MuÈnster. Ausstellung des WestfaÈlischen Landesmuseums fuÈr Kunst und Kulturgeschichte, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, MuÈnster, 13. Juni bis 31. Oktober 1993, red. G. JaÂszai, MuÈnster
1993.
14
C. Dohmen, Das alttestamentliches Bilderverbot im Kontext des Zweiten Konzils von NizaÈa
(787), w: Streit um das Bild..., s. 25±30.
15
Th. Nikolaou, Die Entscheidungen des siebten oÈkumenischen Konzils und die Stellung der
ortodoxen Kirche (mit DiskussionsbeitraÈgen), w: Streit um das Bild..., s. 43±56.
16
Godny polecenia jest zbioÂr referatoÂw i pokøosie dyskusji, opublikowane w cytowanym juzÇ
zbiorze referatoÂw: Streit um das Bild... Klarownie i w oparciu o zÂroÂdøa stanowisko Karola Wielkiego scharakteryzowaøa M. Pokorska, ¹Cibus oculorumº. Uwagi o teorii dzieøa sztuki w `Libri
Carolini'. ¹Folia Historiae Artiumº 27(1991), s. 13±31.
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woøujaÎc proroka Izajasza powiedziaø do nich: ¹[...] kto Mnie widzi, widzi tego,
ktoÂry Mnie posøaøº (J 12,45); pomimo to nie uwierzyli w Tego, ktoÂrego widzieli.
RoÂwniezÇ poganie, søuchajaÎcy przepowiadania apostoøoÂw pragneÎli zobaczycÂ
Jezusa. Kiedy pewnego razu Jezus przybyø do Jerozolimy na sÂwieÎto Paschy,
byøo tam mnoÂstwo ludzi: ¹A wsÂroÂd tych, ktoÂrzy przybyli, aby oddacÂ pokøon
[Bogu] podczas sÂwieÎta byli niektoÂrzy Grecy. Oni wieÎc przystaÎpili do Filipa [...]
i poprosili go moÂwiaÎc: «Panie, chcemy ujrzecÂ Jezusa»º (J 12,20±21). Ta prosÂba
pobrzmiewa przez wieki, azÇ do naszych czasoÂw.
Starotestamentalne zakazy przyjeÎøo takzÇe chrzesÂcijanÂstwo, zwøaszcza biskupi i prezbiterzy pierwotnego KosÂcioøa. Dopiero pod wpøywem pobozÇnosÂci
ludowej stopniowo poluzowano surowe restrykcje aikoniczne. Znany jest nieprzychylny stosunek apologetoÂw wiary do obrazoÂw, jak np. Tertuliana czy
poÂzÂniejszego o wiek Euzebiusza z Cezarei albo sÂw. Hieronima17. Sceptyczna
opozycja wobec obrazoÂw powracaøa w ciaÎgu wiekoÂw w roÂzÇnych kreÎgach instytucji kosÂcielnych. Dlatego stosowanie obrazoÂw wymagaøo co jakisÂ czas swoistej
ich apologii. Inkulturacja chrzesÂcijanÂstwa w dziedzictwo sÂwiata antycznego
wymagaøa przemian w poglaÎdach estetycznych i w doktrynie wiary. Byø to
døugotrwaøy proces. Wraz z przetøumaczeniem Starego Testamentu na øacineÎ
chrzesÂcijanÂstwo poøaÎczyøo tekst z ikonografiaÎ, czego przykøadem saÎ pierwotne
reÎkopisy Septuaginty. To byøy pierwsze ilustracje tekstu biblijnego. DaÎzÇono
przy tym do ukazania kontynuacji idei zbawczej Pana Boga. Czego nie rozpoznaøa Synagoga, zÇe Mesjasz przyszedø na ZiemieÎ, to zobaczyø KosÂcioÂø (Eklezja)
i proklamuje to sÂwiatu ± in Novo patet, quod in Vetero latet. PomieÎdzy obydwoma Testamentami nie ma sprzecznosÂci, one sieÎ dopeøniajaÎ, panuje Concordantia Veteris et Novi Testamenti. A postacie, takie jak Noe, MojzÇesz czy Hiob,
saÎ typami Chrystusa, saÎ Jego prefiguracjaÎ. Powstaje typologia biblijna i swoista
teologia rekapitulacji. Tora jest ziarnem zasiewu BozÇego Objawienia, a Ewangelia ± to plon, owoc tego zasiewu. Takie mysÂlenie metaforyczne legøo u podstaw kompozycji obrazoÂw tworzaÎcych tzw. BiblieÎ ubogich ± Biblia pauperum
(ok. 1300) lub BiblieÎ moralizatorskaÎ ± La Bible moraliseÂ z czasoÂw sÂw. Ludwika
Francuskiego18.
Narodzinom chrzesÂcijanÂskiej ikonografii towarzyszyøa atmosfera ostrzezÇenÂ
lub peønych wahania usprawiedliwienÂ; obraz byø co najwyzÇej tolerowany jako
najbardziej prymitywny sÂrodek przypomnienia i wychowania, a nasteÎpnie jako
forma praktykowania pobozÇnosÂci bez szerszych nasteÎpstw. Nie nalezÇy sieÎ dzi17
Augustinos: ¹Wenn man den ortodoxen Christen das Bild wegnaÈhme...º. Ein Statement, w:
Streit um das Bild..., s. 57±58.
18
R. KnapinÂski, Biblia Pauperum ± Czy rzeczywisÂcie ksieÎga ubogich duchem?, w: ¹Roczniki
Humanistyczneº 48(2000) z. 2, s. 223±245 (zeszyt spec.: Cursus Mille Annorum. Prace ofiarowane
Profesorowi Eugeniuszowi WisÂniowskiemu, druk 2002); tozÇ w zmienionej postaci: Biblia pauperum
± rzecz o dialogu søowa i obrazu, ¹Naukaº 2004 nr 4, s. 133±164. DosteÎpne takzÇe na witrynie: http://
www.mediewistyka.net/content/view/29/40/
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wicÂ, zÇe pierwotna sztuka chrzesÂcijanÂska przez døugi czas ograniczaøa sieÎ do
symboli (kotwica, baranek, goøeÎbica, ryba), do tematoÂw alegorycznych przypominajaÎcych metafory lub przypowiesÂci ewangeliczne (winnica, dobry pasterz, panny roztropne i gøupie), do niektoÂrych biblijnych obrazoÂw wysteÎpujaÎcych w nowotestamentowych ¹tajemnicachº (arka, Daniel w jaskini lwoÂw, Jonasz).
W kreÎgu kultury hellenistycznej znany byø poglaÎd na retorykeÎ obrazu greckiego poety Symonidesa, upowszechniony przez Plutarcha (przeøom VI i V
wieku przed narodzeniem Chrystusa). Wedøug niego obraz jest ¹milczaÎcaÎ poezjaÎ, a poezja moÂwiaÎcym obrazemº. W obieg weszøa HoracjanÂska sentencja ± ut
pictura poesis. WypowiedzÂ poety lub opowiesÂcÂ historyka dopiero wtedy odnosi
najwieÎkszy efekt, kiedy u søuchacza wywoøuje wrazÇenie, jakby byø on naocznym
sÂwiadkiem zdarzenia, o ktoÂrym søyszy. Ideaøem retoryki jest osiaÎgnieÎcie enaÂrgeia, co odpowiada øacinÂskiemu evidentia. Malarz czyni to samo, co orator,
tylko zÇe przy pomocy peÎdzla i farb. Szczytem retoryki byøo doprowadzenie
søuchacza do stanu, w ktoÂrym ¹widziº to, co søyszy19. Plutarch nauczaø, zÇe jesÂli
Homer jakiegosÂ moÂwceÎ okresÂliø nauczycielem malarstwa, to ten na pewno nie
popadnie w zapomnienie. A poezja blizÇsza jest malarstwu nizÇ moÂwionej opowiesÂci20. Ten antyczny topos o zroÂwnaniu søowa i obrazu zawazÇyø mieÎdzy innymi na rozstrzygnieÎciu sporoÂw ikonoklastycznych na korzysÂcÂ ikonodulii. Ojcom II Soboru Nicejskiego wydawaøo sieÎ samo przez sieÎ zrozumiaøe, zÇe malarz,
malujaÎc sceny ewangeliczne, czyni to samo peÎdzlem i farbami, co ewangelista,
piszaÎc atramentem i pioÂrem. Na takiej drodze zrodziøo sieÎ w tradycji kosÂcielnej
faøszywe przekonanie, zÇe niektoÂre ikony Chrystusa, Matki BozÇej lub apostoøoÂw
wyszøy spod ich reÎki21. Najlepszym tego przykøadem jest ewangelista èukasz,
ktoÂremu przypisuje sieÎ napisanie niezliczonej ilosÂci ikon Bogarodzicy. Trzeba
wszakzÇe przyznacÂ, izÇ opisy zawarte w jego Ewangelii i w Dziejach Apostolskich
saÎ bardzo obrazowe. EwangelisÂci, posøugujaÎc sieÎ figuraÎ retorycznaÎ paraboli
19
Szerzej o retoryce obrazu w relacji do poezji i opowiadajaÎcej prozy w zbiorze referatoÂw: Die
Sprache der Zeichen und Bilder. Rhetorik und nonverbale Kommunikation in der fruÈhen Neuzeit,
red. V. Kapp, Marburg 1990 (Ars rhetorica, t. 1). O specyficznej wymowie gestoÂw w relacji do
narracji literackiej, poezji i sztuki pisze w rozprawie habilitacyjnej U. Rehm, Stumme Sprache der
Bilder. Gestik als Mittel neuzeitlicher BilderzaÈhlung, Berlin 2002, s. 56, 298 n., 303.
20
Dyskurs nad relacjaÎ søowa i obrazu w zastosowaniu do katechezy prowadzi GuÈnter Lange
we wprowadzeniu do komentarzy barwnych drzeworytoÂw Thomasa Zachariasa o tematyce biblijnej: G. Lange, Bilder des Glaubens. 24 Farbholzschnitte zur Bibel von Thomas Zacharias, Leipzig
1977, s. 8±19.
21
Tu nalezÇy wspomniecÂ o caøej grupie obrazoÂw tzw. cudownych, ktoÂrych powstanie tradycja
przypisuje nadzwyczajnym interwencjom anioøoÂw i siø nadprzyrodzonych, np. acheiropoietoi lub
Veronika. Jest to jednak odreÎbne zagadnienie, ktoÂrym nie beÎdziemy sieÎ zajmowacÂ. InteresujaÎce
materiaøy na ten temat zostaøy opublikowane w zbiorze: Rahmen-Diskurse. Kultbilder im konfessionellen Zeitalter, red. D. Ganz, G. Henkel, Berlin 2004 (KultBild. VisualitaÈt und Religion in der
Vormoderne, t. 2).
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i przypowiesÂci, nadajaÎ swoim opisom charakter alegoryczny i metaforyczny,
bardziej zrozumiaøy dla sobie wspoÂøczesnych nizÇ dla dzisiejszych odbiorcoÂw.
WezÂmy dla przykøadu malowniczy opis cudownego poøowu ryb (èk 5,1±
11). Zamiarem Ewangelisty byøo ukazanie czegosÂ innego nizÇ obfity poøoÂw.
Konkluzja ¹odtaÎd beÎdziesz ludzi øowiøº sÂwiadczy, zÇe obraz poøowu ryb jest
metaforaÎ powoøania i misji apostoøa. To sam Mistrz posøuzÇyø sieÎ taÎ scenaÎ, aby
apostoøowi ukazacÂ inny, wykraczajaÎcy poza jego dotychczasowy zawoÂd rybaka,
wymiar jego posøannictwa w KosÂciele. W realizacjach malarskich znalazøo to
wyraz w formie przedstawienia, jak zdumiony Piotr chwyta sieÎ za czoøo i szeroko otwartymi oczyma wpatruje sieÎ w Mistrza. Odczytywanie metaforycznego
charakteru obrazoÂw, malowanych raz søowem, raz peÎdzlem, stanowi hermeneutycznaÎ podstaweÎ do wøasÂciwego rozumienia roli sztuki w religii.
Gdy spojrzymy caøosÂciowo na Pismo SÂwieÎte, to stwierdzamy, zÇe søowo byøo
jedynym medium historycznego Objawienia. TakzÇe obrazy zostaøy nam najpierw podane w formie søownej, na przykøad barwny opis stworzenia sÂwiata,
ktoÂry inspirowaø pokolenia artystoÂw ilustrujaÎcych teÎ swoistaÎ narracjeÎ biblijnaÎ.
Tak wieÎc w procesie przyswajania Objawienia søowo obrazem sieÎ staøo. W pewnym sensie obraz uwiarygodnia søowo, stajaÎc sieÎ roÂwnoprawnym medium
w procesie przekazu prawd wiary. Dlatego w tradycji kosÂcielnej od zarania
pojawiaøy sieÎ obrazy peøniaÎce funkcjeÎ søuzÇebnaÎ wobec søowa (Dz 6,4). Kerygma
KosÂcioøa nie mozÇe obejsÂcÂ sieÎ bez obrazoÂw. Obraz nie zasteÎpuje søowa ani z nim
nie konkuruje, ale pomaga zrozumiecÂ i przyblizÇycÂ wymoweÎ przekazu søownego22.
SzukajaÎc motywu przewodniego dla wzmocnienia argumentacji podkresÂlajaÎcej roleÎ widzenia w dochodzeniu do wiary, wybralisÂmy sceneÎ po zmartwychwstaniu Jezusa, ktoÂrej bohaterem jest Tomasz Apostoø, niesøusznie obdarzony
przydomkiem Niewierny. Nie byøo go w Wieczerniku, kiedy inni uczniowie
oglaÎdali Zmartwychwstaøego Pana (J 20,24±29):
¹Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie byø razem z nimi, kiedy
przyszedø Jezus. Inni wieÎc uczniowie moÂwili do niego: «WidzielisÂmy Pana!»
Ale on rzekø do nich: «JezÇeli na reÎkach Jego nie zobaczeÎ sÂladu gwozÂdzi i nie
wøozÇeÎ palca mego w miejsce gwozÂdzi, i nie wøozÇeÎ reÎki mojej do boku Jego, nie
uwierzeÎ». A po osÂmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnaÎtrz
[domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedø mimo drzwi zamknieÎtych, stanaÎø
posÂrodku i rzekø: «PokoÂj wam!» NasteÎpnie rzekø do Tomasza: «PodniesÂ tutaj
swoÂj palec i zobacz moje reÎce. PodniesÂ reÎkeÎ i wøoÂzÇ [jaÎ] do mego boku, i nie
baÎdzÂ niedowiarkiem, lecz wierzaÎcym!» Tomasz Mu odpowiedziaø: «Pan moÂj
22
Badania wykazaøy, zÇe samo przepowiadanie tylko w 20% pozostaje w pamieÎci. Samo
oglaÎdanie utrwala sieÎ w 30%. Natomiast przepowiadanie i oglaÎdanie daje wynik 50%. Pokazuje
to, izÇ tradycja kosÂcielna trafnie wybraøa obydwa te media ± søowo i obraz ± aby jak najskuteczniej
przekazacÂ sÂwiatu oreÎdzie o Zbawieniu. Lange, dz. cyt., s. 22.
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i BoÂg moÂj!» Powiedziaø mu Jezus: «UwierzyøesÂ dlatego, poniewazÇ Mnie ujrzaøesÂ? Bøogosøawieni, ktoÂrzy nie widzieli, a uwierzyli»º.

Tak wieÎc mozÇna sÂw. Tomasza uznacÂ za patrona tych, ktoÂrzy dochodzaÎ do
wiary nie przez søyszenie, ale przez dosÂwiadczenie obecnosÂci przez dotyk i patrzenie, co Jezus wyraziø w søowach: ¹UwierzyøesÂ dlatego, poniewazÇ Mnie ujrzaøesÂº. Zatem dosÂwiadczenie Apostoøa pozwala sformuøowacÂ nowaÎ dewizeÎ
dowartosÂciowujaÎcaÎ widzenie: ¹wiara z patrzenia jestº ± fides ex visu. Przy czym
przedmiotem oglaÎdu mozÇe bycÂ zaroÂwno osoba (tzw. wizja ± visio), jak i jej
wizerunek (obraz ± imago).
Obraz, ktoÂrego dotyczaÎ niniejsze rozwazÇania (mozÇna by go okresÂlicÂ obrazem biblijnym), potrzebuje uwiarygodnienia przez okresÂlajaÎce go søowo. Tu
nasuwa sieÎ paralela do natury sakramentu. Sama materia nie wystarczy, aby
zaistniaøa nowa rzeczywistosÂcÂ o zbawczym charakterze. Dopiero okresÂlone søowo i materia sprawiajaÎ skutki zbawcze. Przez analogieÎ przenoszaÎc to na pøaszczyzneÎ sztuki, moÂwi sieÎ o jej parasakramentalnym charakterze23. Sam obraz
jako byt estetyczny nie jest jednoznaczny, a czasami, jak to sieÎ dzieje w przypadku sztuki abstrakcyjnej, mozÇe bycÂ nawet nieokresÂlony. Dopiero dodane mu
søowo komentarza lub tytuø usÂcisÂla jego wymoweÎ. StaÎd tak wazÇna rola napisoÂw
w obrazach, zwøaszcza w dawnej sztuce chrzesÂcijanÂskiej. Byøy one lokowane
u doøu jako podpisy, u goÂry jako tytuøy (titulus) albo wewnaÎtrz kompozycji jako
jej wazÇny element spajajaÎcy caøosÂcÂ. Dobrym tego przykøadem jest ikonografia
sceny Zwiastowania, w ktoÂrej dialog pomieÎdzy BozÇym PosøanÂcem a DziewicaÎ
z Nazaretu wypisany bywa na wijaÎcych sieÎ w przestrzeni obrazu banderolach.
WyjaÎtkowa w tym wzgleÎdzie jest rycina wykonana przez Piotra Bellota w 1613
roku. Scena Zwiastowania odgrywa sieÎ w paøacowej izbie, wyposazÇonej w meble.
Do kleÎczaÎcej na modlitwie Maryi przybywa z niebios Archanioø Gabriel, otoczony sÂwietlistym numinosum, nad nim GoøeÎbica Ducha SÂwieÎtego. WewnaÎtrz
promienistego obøoku symbolicznie ± w formie tetragramu Jahwe ± zaznaczona
teofania. CechaÎ charakterystycznaÎ ryciny jest to, zÇe kazÇdy szczegoÂø tej kompozycji, jak promienie obøoku, pioÂra skrzydeø Archanioøa, szaty Maryi i wyposazÇenie komnaty opatrzone saÎ øacinÂskimi dewizami odnoszaÎcymi sieÎ do natury TroÂjcy PrzenajsÂwieÎtszej oraz Tajemnicy Wcielenia. Jest to graficzny traktat oparty
na wykøadni Jana Szkota, beÎdaÎcy doskonaøym przykøadem realizacji w grafice
søowa (cytaty biblijne i sentencje teologiczne), ktoÂre obrazem sieÎ staøo.
WøasÂciwie aplikowane do obrazu søowo zmienia wymoweÎ przedmiotu jego
przedstawienia. Døugo utrzymywaø sieÎ poglaÎd, zÇe søowo Pisma przewyzÇsza obrazy, beÎdaÎce wynalazkiem pogan; sam obraz jest niejednoznaczny, dopiero
opisanie go umozÇliwia odroÂzÇnienie bogini Wenus od Maryi. WartosÂcÂ obrazu
23

J. Wohlmuth, Bild und Sakrament. HinfuÈhrung zum PodiumsgespraÈch, w: Streit um das
Bild..., s. 112±117.
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religijnego nie jest funkcjaÎ jego pieÎknej formy, lecz tresÂci, ktoÂraÎ on ilustruje.
I tak obiekty z obszaru profanum dzieÎki søowu nadajaÎcemu im nowe znaczenia
stajaÎ sieÎ znakami chrzesÂcijanÂskiego sacrum (np. kotwica, krzyzÇ i caøy sÂwiat
symboliki chrzesÂcijanÂskiej). Dokonuje sieÎ tu chrystianizacja motywoÂw wywodzaÎcych sieÎ z natury albo przyjeÎtych konwencjonalnie. Do takich nalezÇy symbolika liczb, kamieni szlachetnych, barw itp.24 Zasada ta znalazøa szerokie
zastosowanie w sztuce emblematycznej.
Motywy ze Starego Testamentu poprzez typologiczne przyporzaÎdkowanie
ich odpowiednikom w Nowym Testamencie, zyskujaÎ innaÎ wymoweÎ (np. wody
potopu i arka Noego ± typ, chrzest w kosÂciele ± antytyp). GrozÂnie wyglaÎdajaÎcy
Pantokrator, gdy wskazuje w otwartej ksieÎdze na søowa: ¹PrzyjdzÂcie do mnie
wszyscy, ktoÂrzy utrudzeni i zmeÎczeni jestesÂcie [...]º (Mt 11,28), staje sieÎ obrazem dobrego Zbawiciela i miøosiernego SeÎdziego. Zestawione ze sobaÎ søowo
i obraz wytwarzajaÎ swoiste napieÎcie. Ta dwubiegunowosÂcÂ odpowiada paralelom, jakie funkcjonujaÎ w teologii, np. øaska i wolnosÂcÂ, wiara i dobre uczynki,
Pismo i tradycja. We wszystkich tych przykøadach pierwszy czøon koniunkcji
jest nadrzeÎdny wobec drugiego. To samo odnosi sieÎ do zestawienia søowo i obraz, przy czym søowo ma pierwszenÂstwo przed obrazem.
ZauwazÇyli to Ojcowie KosÂcioøa. SÂwieÎty Bazyli Wielki (379) w 19 homilii na
uroczystosÂcÂ 40 meÎczennikoÂw moÂwiø: ¹Co opowiadanie daje uszom, to milczaÎce
malarstwo stawia przed oczamiº. A jego brat sÂw. Grzegorz z Nyssy twierdziø, zÇe
obrazy zasteÎpujaÎ ksiaÎzÇki, przynoszaÎc oglaÎdajaÎcemu te same korzysÂci25.
Znana wypowiedzÂ papiezÇa Grzegorza Wielkiego (590±604), zawarta w lisÂcie
do biskupa Marsylii Serenusa, zroÂwnuje obraz ze søowem, ale nie zasteÎpuje go:
¹Obraz jest tym dla ludzi prostych, czym pismo dla umiejaÎcych czytacÂ, poniewazÇ ci, ktoÂrzy pisma nie znajaÎ, w obrazie widzaÎ i odczytujaÎ wzoÂr, jaki powinni
nasÂladowacÂ. TotezÇ obrazy istniejaÎ przede wszystkim dla pouczenia ludu. [...]
Obraz jest w tym celu wystawiony w kosÂciele, aby ci, co nie umiejaÎ czytacÂ,
przynajmniej patrzaÎc na sÂciany czytali na nich to, czego nie mogaÎ czytacÂ w ksiaÎzÇkachº26. W okresie nowozÇytnym, po reformie trydenckiej, poglaÎdy na zroÂwnanie obrazu i søowa wroÂciøy w formie sentencji okresÂlajaÎcej malarstwo religijne
jako muta praedicatio27.
D. Forstner, SÂwiat symboliki chrzesÂcijanÂskiej, Warszawa 2001.
A. Stock, Die Ehre der Bilder. Thomas von Aquin ± Johannes von Damaskus, w: Streit um das
Bild..., s. 67±78; R. KnapinÂski, Ojcowie KosÂcioøa o znaczeniu obrazoÂw w przekazie wiary, ¹Roczniki
Humanistyczneº 47(1999), s. 5±21; Jan DamascenÂski, I. Mowa obronna przeciw tym, ktoÂrzy odrzucajaÎ sÂwieÎte obrazy. (Contra imaginum calumniatores I) ¹Vox Patrumº 19(1999) t. 36/37, s. 497±515.
26
Grzegorz Wielki, Epistula CV. Ad Serenum Marssiliensem Episcopum, PL 77,1027 nn. (cyt.
wg wydania: MysÂliciele, kronikarze i artysÂci o sztuce. Od starozÇytnosÂci do 1500, wyb. i oprac.
J. Biaøostocki, Warszawa 1988, s. 215; tozÇ, GdanÂsk 20013, s. 161).
27
M. KalecinÂski, Muta praedicatio. Studia z historii i recepcji malarstwa wøoskiego doby potrydenckiej, Warszawa 1999.
24
25
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Kto wie czy w dzisiejszej cywilizacji obrazu problem ten nie nabiera nowego znaczenia? Na nowo trzeba zdefiniowacÂ stosunek biblijnego søowa do biblijnego obrazu. Jako byt estetyczny obraz nie traci swojej autonomii, gdy zostaje skonfrontowany w teologicznym dyskursie ze søowem Pisma, ktoÂre zachowuje swoÂj prymat. Obydwa te media muszaÎ bycÂ przez KosÂcioÂø troskliwie kultywowane.
Na uwageÎ zasøuguje fakt, zÇe przy tworzeniu ikonografii chrzesÂcijanÂskiej roleÎ
inspiracji odgrywaøy nie tylko teksty kanoniczne, ale roÂwniezÇ pisma apokryficzne lub legendy28. MozÇna przytaczacÂ niezliczone przykøady ilustrujaÎce epizody z zÇycia Jezusa, Jego DziecieÎctwo i MeÎkeÎ, a przede wszystkim sam Jego
wyglaÎd (np. list senatora Lentulusa, przeøozÇonego Poncjusza Piøata). Wiele
z obrazoÂw o tematyce chrystologicznej powstaøo nie z inspiracji Ewangeliami,
lecz apokryfami. KazÇda epoka tworzyøa wøasne kanony ikonograficzne, wykorzystujaÎc beÎdaÎce w obiegu toposy. To samo dotyczy ikonografii prorokoÂw,
apostoøoÂw i sÂwieÎtych.
Dotychczasowe rozwazÇania prowadzaÎ do stwierdzenia, zÇe Biblia jest KsieÎgaÎ søowa i obrazu. Wiele opisoÂw odznacza sieÎ strukturaÎ obrazowaÎ. SzczegoÂlnie
odnosi sieÎ to do ksiaÎg historycznych i przypowiesÂci Jezusa. Wiele opisoÂw obrazowych znajdujemy w psalmach i w ksieÎgach apokaliptycznych, bo nawet
rzeczy ostateczne dziaøajaÎ sugestywnie na wyobrazÂnieÎ odbiorcy.
Na ile poczynione tu uwagi odnoszaÎ sieÎ do inspiracji biblijnych w sztuce?
OdpowiedzÂ znajdujemy w dwoÂch obszarach. Jeden odnosi sieÎ do zdobienia
oraz ilustrowania tekstu biblijnego w kodeksach lub zwojach. W sÂredniowieczu
nazywano to iluminacjaÎ tekstu Biblii w rozumieniu dare lumen, poprzez stosowanie pøatkoÂw zøota i srebra oraz kolorowe laserunki. OzÇywiaøy one lustro
tekstu pisanego czarnym inkaustem29. Søowo BozÇe traktowane byøo jako najsÂwieÎtszy dar od Pana Boga. Dlatego oprawiano kodeksy w zøote oprawy, wysadzane szlachetnymi kamieniami, zdobione filigranem i emaliaÎ. Niekiedy w te
oprawy wstawiano relikwie sÂwieÎtych. A KsieÎgeÎ wnoszono procesjonalnie do
oøtarza w blasku sÂwiec i w dymie kadzideø. Eksponowano jaÎ na poczesnym
miejscu w ozdobionych krysztaøem goÂrskim pancernych skrzyniach. Aby
ochronicÂ ten skarb przed kradziezÇaÎ, przykuwano ksieÎgeÎ øanÂcuchami. Na tle
panujaÎcego analfabetyzmu KsieÎga byøa symbolem tajemnej wiedzy o Bogu
i o sÂwiecie, a takzÇe o rzeczach ostatecznych. StaÎd kult ksieÎgi przybieraø niekiedy
magicznaÎ formeÎ.
28
Problematyce inspiracji apokryfami w sztuce posÂwieÎcona byøa wystawa w Illegio (Casa
delle Esposizioni, 24 aprile ± 4 ottobre 2009), ktoÂrej towarzyszyø katalog: Apocrifi. Memorie e
leggende oltre i Vangeli, red. A. Geretti, S. Castri, Milano 2009.
29
Trudno wymienicÂ zaroÂwno same Biblie iluminowane, jak i posÂwieÎcone im opracowania.
Wzmianki o nich znajdujaÎ sieÎ w publikacjach omawiajaÎcych poszczegoÂlne okresy w dziejach tzw.
sztuki ksiaÎzÇki. Oto jeden z ostatnich przykøadoÂw takiego opracowania: Die praÈchtigsten Bibeln, red.
A. Fingernagel, Ch. Gastgeber, KoÈln 2008.
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W dekorowanych reÎkopisach szczegoÂlnie bogato zdobiony byøy inicjaøy.
JuÈrgen Gutbrod podjaÎø proÂbeÎ wyjasÂnienia, na czym polegaøa ¹siøaº inicjaøu
skupiajaÎca uwageÎ czytelnika30. Wskazaø przede wszystkim na zwiaÎzek ksieÎgi
sÂwieÎtej z liturgiaÎ KosÂcioøa. Rola przekazu Objawienia odczytywanego podczas
nabozÇenÂstw nadawaøa Biblii funkcjeÎ podobnaÎ do funkcji relikwiarza. W niej,
jak sacrum w relikwiarzu, przechowywane jest Søowo samego Boga. Dlatego
zrodziø sieÎ zwyczaj moÂwienia o Biblii jako o SÂwieÎtej KsieÎdze31.
Gutbrod wskazaø na moc Søowa wychodzaÎcego z ust Boga. Przez nie powstaø sÂwiat. Boskie Søowo (Logos) wcieliøo sieÎ w osobeÎ Jezusa Chrystusa. Siøa
i trwanie tego Søowa saÎ pewniejsze nizÇ postacÂ sÂwiata: ¹Niebo i ziemia przeminaÎ,
ale søowa moje nie przeminaÎº (Mt 24,35). Dla ludzi sÂredniowiecza wypowiedziane Søowo Boga byøo peøne tajemnicy. Wierzono nie tylko w przekaz Søowa
BozÇego w Biblii, ale wreÎcz w rzeczywistaÎ w niej obecnosÂcÂ Boga. Byøo to podstawowaÎ zasadaÎ odniesienia kultycznego do KsieÎgi32. Nierzadko wierzono nie
tylko w boskaÎ, ale i demonicznaÎ siøeÎ søowa. Pismo byøo dla analfabetoÂw niczym
wielkie misterium33.
Drugi rodzaj inspiracji ma swe odniesienie w obszarze szeroko rozumianych sztuk plastycznych, zawierajaÎcych ikonografieÎ biblijnaÎ. Jednym ze wspanialszych tego przykøadoÂw saÎ freski w Kaplicy SykstynÂskiej, dzieøo wielu renesansowych mistrzoÂw, z ktoÂrych na czoøo wybija sieÎ Michaø Anioø34. Trudno
sobie wyobrazicÂ kosÂcielne wneÎtrze, w ktoÂrym by nie byøo chociazÇby jednego

30

J. Gutbrod, Die Initiale in Handschriften des achten bis dreizehten Jahrhunderts. Stuttgart±
Berlin 1965, passim.
31
Obszerne studium na temat roli pisma w roÂzÇnych kulturach i religiach, od starozÇytnosÂci po
najnowsze czasy przynosi H.J. Martin, Storia e potere della scrittura, Bari 1990. W konteksÂcie
naszych badanÂ szczegoÂlnie przydatne saÎ rozwazÇania moÂwiaÎce o wyjaÎtkowej roli ksiaÎg w religii
mojzÇeszowej i w chrzesÂcijanÂstwie (s. 109 nn.).
32
InteresujaÎce saÎ uwagi Gutbroda (dz. cyt., passim) o zabobonnych praktykach zwiaÎzanych
z ksieÎgaÎ, np. podkøadanie ksieÎgi Pisma pod sÂpiaÎce nieochrzczone dziecko, by chronicÂ je przed
demonami, albo podawanie dziecku wraz z pierwszaÎ papkaÎ rozgotowanych strzeÎpoÂw kart wydartych z Biblii, by w ten sposoÂb zaszczepicÂ mu pobozÇnosÂcÂ. Na temat podobnych praktyk zwiaÎzanych
z kultem Biblii w Polsce sÂredniowiecznej zob. Kultura Polski sÂredniowiecznej X±XIII w., red.
J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 271.
33
GuÈnter Bandmann (Mittelalterliche Architektur als BedeutungstraÈgeri, Berlin 1951, s. 126±
129), omawiajaÎc kontekst kulturowy zwiaÎzany z budowaÎ kosÂcioøa jako Domu BozÇego, pisze o symbolice Pisma w starozÇytnosÂci i w sÂredniowieczu. SymbolikeÎ teÎ ukazuje w powiaÎzaniu z przenikaniem
kultur w nasteÎpstwie weÎdroÂwek ludoÂw. Autor czeÎsÂciowo wykorzystaø wczesÂniejsze opracowanie tej
problematyki zawarte w pracy: E.R. Curtius, Schrift- und Buchmetaphorik in der Weltliteratur, w:
Festschrift fuÈr W. Worringer zum 60. Geburtstag, KoÈnigsberg 1941, s. 61 n.
34
Na ten temat istnieje bogata literatura, do ktoÂrej zaliczajaÎ sieÎ roÂwniezÇ wydawnictwa albumowe. Na uwageÎ zasøuguje wydane, takzÇe w polskim przekøadzie, kontrowersyjne dzieøo niemieckiego jezuity, profesora historii sztuki w rzymskiej Gregorianie: H. Pfeiffer, Kaplica SykstynÂska na
nowo odkryta, KrakoÂw 2008.
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przedstawienia biblijnego. Na pewno zawsze znajdujemy wizerunek UkrzyzÇowanego Jezusa.
OglaÎdane przez nas dzieøa sztuki, powstaøe z inspiracji biblijnej powracajaÎ
w formie wyobrazÇeniowej wtedy, gdy czytamy odpowiedni fragment Pisma
SÂwieÎtego. Czytane søowo uzmysøawia, a raczej ¹unaoczniaº tekst. Zaczynamy
go wtedy poniekaÎd odbieracÂ obrazami.
* * *

DaÎzÇenie do obrazowania Boga i wydarzenÂ ze sÂwieÎtej historii zbawienia
wydaje sieÎ odpowiadacÂ ludzkim daÎzÇeniom do osiaÎgnieÎcia roÂwnowagi pomieÎdzy
sÂwiatem idei i sÂwiatem wyobrazÂni. Dlatego, pomimo kategorycznych zakazoÂw
zaczeÎto ozdabiacÂ tekst Biblii barwnymi inicjaøami i figuralnymi miniaturami,
nie wspominajaÎc juzÇ o dekoracjach rosÂlinno-zoomorficznych lub o motywach
plecionkowych albo geometrycznych, ukazujaÎcych niczym niepohamowanaÎ
fantazjeÎ miniaturzystoÂw.
Archeologia dostarcza przykøadoÂw, zÇe sami ZÇydzi nie stosowali sieÎ w peøni
do zakazoÂw wprowadzania obrazoÂw w przestrzenÂ sakralnaÎ. Jednym z bardzo
wczesnych tego przykøadoÂw saÎ malowidøa sÂcienne, datowane na lata 230±250
po narodzeniu Chrystusa, w synagodze w Dura Europos. IlustrujaÎ one wybrane
epizody biblijne, jak np. ofiarowanie Izaaka przez Abrahama, czy historieÎ
Estery. ZresztaÎ opis Arki Przymierza (2 Krn 5,1±10; 1 Krl 8,1±13) z umieszczonymi na jej pokrywie figurami CherubinoÂw ze zøota jest roÂwniezÇ przykøadem
tego, zÇe od zakazoÂw byøy wyjaÎtki.
èaÎczenie søowa i obrazu bywaøo w sposoÂb szczegoÂlny stosowane we wczesnym sÂredniowieczu w kompozycjach przybierajaÎcych formy gry intelektualnej
wyksztaøconych mnichoÂw. Lubowali sieÎ oni w uprawianiu ezoterycznej sztuki
o aluzyjnym charakterze. Po mistrzowsku zrealizowaø to Hraban Maur, benedyktynÂski opat w Fuldzie (822±842) i arcybiskup Moguncji (847±856), w traktacie De Laudibus Sanctae Crucis, napisanym ok. 840 roku. Na siedmiu caøostronicowych miniaturach zostaø wypisany biezÇaÎcy tekst zawierajaÎcy uwielbienie dla Chrystusa i Jego krzyzÇa oraz dla Ludwika PobozÇnego, jednego z synoÂw
Karola Wielkiego. Na tekst naøozÇone zostaøy malowane figury i symbole w ten
sposoÂb, zÇe swymi konturami pokrywajaÎ litery. Jednak w obreÎbie obrysu tak
aplikowanych ksztaøtoÂw zaszyfrowany zostaø metodaÎ akrostychu i palindromu
inny tekst, zawierajaÎcy modlitweÎ lub akt uwielbienia. Z tekstu poematu søawiaÎcego Boga jako dux, via, lux i vita wyodreÎbnia sieÎ krzyzÇ, na ktoÂrego ramionach (w obu kierunkach) daje sieÎ odczytacÂ dewiza: oro te ramus aramara
sumar et oro. A pod krzyzÇem na tekst naøozÇony zostaø malunek Hrabana
Maura w akcie proskynezy z modlitwaÎ, skierowanaÎ do Chrystusa. George
Henderson pisze:
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¹Arcydzieøem Hrabana, bycÂ mozÇe jest Figura I, gdy on dosøownie rysuje
wierszami wizerunek ukrzyzÇowanego Chrystusa, wiszaÎcego z wyciaÎgnieÎtymi
reÎkami. To upodobanie do øaÎczenia przedstawienia KrzyzÇa z pisanym komentarzem lub naøozÇonaÎ formuøaÎ jest bardzo znaczaÎce. KrzyzÇ, gøoÂwne plastyczne
wyobrazÇenie Wczesnego SÂredniowiecza, speøniaø encyklopedycznaÎ roleÎ. SaÎdzono, zÇe jego moc tym bardziej wzrasta, im wieÎcej objasÂniajaÎcego materiaøu
do niego doøaÎczono [...] Obrazowe przedstawienia i napisy majaÎ tu wøasÂciwie
jednakowaÎ rangeÎº35.

Tego typu kompozycje nazywano carmina figurata, a za ich twoÂrceÎ uchodziø
Optatianus Porphyrius, nadworny poeta Konstantyna Wielkiego. NasÂladowano je takzÇe w okresie nowozÇytnym. Prawdopodobnie koncepcjeÎ teÎ przejeÎli od
chrzesÂcijan niektoÂrzy skrybowie zÇydowscy, zdobiaÎc w podobnej manierze teksty hebrajskie.
Od VIII wieku zaczeÎto spisywacÂ ToreÎ w formie kodeksu z przeznaczeniem
do studiowania. Natomiast postacÂ rulonu zachowaøy ksieÎgi uzÇywane do nabozÇenÂstw. Biblioteka Narodowa w Wiedniu przechowuje interesujaÎce przykøady
XIV-wiecznych reÎkopisoÂw Tory z marginalnymi komentarzami ± masora. KoÈ NB, Cod. Hebr. 28 oproÂcz tekstu kanonicznego
deks o sygnaturze Wien, O
zawiera czytania z Tory (haftarot) i pieÎcÂ zwojoÂw na wybrane sÂwieÎta (megilot).
OdznaczajaÎ sieÎ one tym, zÇe na marginesach majaÎ rysunki przedstawiajaÎce rozmaite smoki o splecionych ogonach, pojedyncze smoki na konsoli lub naczynia
i ornamenty. OryginalnosÂciaÎ tych dekoracji jest to, zÇe wszystkie kontury nie
zostaøy narysowane liniaÎ ciaÎgøaÎ, lecz uøozÇone z bardzo drobniutkich tekstoÂw
hebrajskich. Nawet takie szczegoÂøy jak uszy smokoÂw, ich pazury i paszcze tezÇ
powstaøy z misternie zapisanych wyrazoÂw. Dodatkowo tu i oÂwdzie widniejaÎ
schematyczne rysunki, na przykøad wyposazÇenia SÂwieÎtego SÂwieÎtych w sanktuarium sÂwiaÎtyni jerozolimskiej36. Na tym przykøadzie jasno widacÂ, jak ¹søowo
obrazem sieÎ staøoº.
Ten sam sposoÂb rysowania literami zawiera roÂwniezÇ hebrajska Biblia
z Burgos w Hiszpanii, ktoÂraÎ spisaø w 1260 roku Menahem ben Abraham Malik
(Jerozolima, Jewish National and University Library, Ms. Heb. 4o 790), ktoÂrej
karteÎ o floralnych motywach zdobiaÎ szlaki i ornamenty uøozÇone z hebrajskiego
pisma o literach roÂzÇnej wielkosÂci, ktoÂre jak supeøki i sploty przeÎdzy tworzaÎ
barwny kobierzec37. Innym przykøadem jest Pentateuch z roku 1469, spisany
w Jemenie, w miejscowosÂci Sana'a (London, British Library, Ms. Or. 2348).
Mamy tu przykøad tzw. dekoracji dywanowej, poniewazÇ ornamet i bardzo

G. Henderson, Wczesne SÂredniowiecze, tø. P. Paszkiewicz, Warszawa 1987, s. 242.
Die praÈchtigsten Bibeln..., s. 29±35; tamzÇe oproÂcz reprodukcji komentarz i charakterystyka
tych zabytkowych reÎkopisoÂw.
37
TamzÇe, s. 48±49, pl. 5.
35
36
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drobne, filigranowe pismo saÎ tak ze sobaÎ splecione, jak waÎtek i osnowa w kobiercu38.
Podziw budzaÎ filigranowe rysunki, wykonane pismem hebrajskim, odtwarzajaÎce architektoniczne maswerki katedry w Ratyzbonie z caøym bogactwem
motywoÂw floralno-zoomorficznych, zapisanych na frontispisie do KsieÎgi KapøanÂskiej ± Leviticus (Regensburg?, pocz. XIV w.; Kopenhaga, The Royal
Library, Ms. Hebr. 11)39.
NiektoÂre z hebrajskich Biblii nasÂladujaÎ w dekoracjach wzory miniatorstwa
utrwalone w kodeksach chrzesÂcijanÂskich. Jednym z takich przykøadoÂw jest tzw.
Shocken Bible, spisana w poøudniowo-zachodnich Niemczech na poczaÎtku XIV
w. (Jerozolima, Shocken Institut Library, Ms. 14840). Frontispis do Genesis ±
Bereshit zawiera 46 poøaÎczonych kwietno-listkowymi gaøaÎzkami medalionoÂw,
ilustrujaÎcych historieÎ poczaÎtkoÂw od Adama i Ewy azÇ do proroka Baalama
z osÂlicaÎ z KsieÎgi Liczb40. A wielkaÎ søaweÎ osiaÎgneÎøa ilustrowana Biblia Morgana
(New York, Morgan Library, Ms. 638) oraz bogato zdobiony tzw. Psaøterz sÂw.
Ludwika (Paris, Bibl. Nat., Ms. lat. 10525)41.
Znane saÎ ilustrowane Haggady sÂredniowieczne, w ktoÂrych wysteÎpujaÎ miniatury caøostronicowe albo wøamane bezposÂrednio w tekst, ktoÂrego saÎ ilustracjaÎ. NalezÇaÎ one do rodzaju ilustracji ad verbum i z reguøy majaÎ charakter narracyjny, a ich tematykeÎ wyznacza kontekst literacki, np. DziecieÎctwo MojzÇesza,
Plagi egipskie (Golden Hggadah hiszpanÂskiej proweniencji z Katalonii, ok.
1320±1330; London, British Library, Ms. Add. 27210), PrzejsÂcie przez Morze
Czerwone, SÂwieÎtowanie Paschy (Rylands Haggadah, Walencja, 2 cÂw. XIV w.;
Manchester, The John Rylands University Library, Ms. 6), Objawienie na Synaju, WeÎdroÂwka IzraelitoÂw przez pustynieÎ (Sarajevo Haggadah, Katalonia, 3
cÂw. XIV w.; Sarajewo, Zemaljski Musej).
Do tej idei tworzenia rysunkoÂw z liter i hebrajskich wyrazoÂw sieÎgnaÎø zÇyjaÎcy
w Pøocku artysta grafik Devi TuszynÂski (1915±2002). Wydaø on KsieÎgeÎ PsalmoÂw,
ilustrowanaÎ rysunkami. Repertuar jego motywoÂw jest bardzo bogaty. TworzaÎ go
ciaøa astralne, elementy zÇywioøoÂw jak ogienÂ i woda, ziemia i powietrze; ludzie
i zwierzeÎta; drzewa i kwiaty; instrumenty muzyczne i litery alfabetu oraz symbole
geometryczne. Wszystko zostaøo utworzone z pisma. Tu tezÇ ¹søowo obrazem sieÎ
staøoº. W katalogu do wystawy, zorganizowanej w 1999 roku w Muzeum Mazowieckim w Pøocku42 autor w jeÎzyku peønym metafor tak opisaø swoje prace:
38

J. Gutmann, Hebrew Manuscript Paiting, New York 1978, s. 40, pl. 1, 2; s. 49, pl. 5. Autor
prezentuje kilkanasÂcie iluminowanych kodeksoÂw hebrajskich zawierajaÎcych rozmaite ksieÎgi biblijne.
39
TamzÇe, s. 82±83, pl. 22.
40
TamzÇe, s. 74±75, pl. 18.
41
TamzÇe, s. 62.
42
KsieÎga PsalmoÂw. Ilustracje i wyboÂr tekstoÂw Devi TuszynÂski, Pøock 1999, s. 7. Publikacja
towarzyszaÎca wystawie Devi TuszynÂski ± ¹KsieÎga PsalmoÂwº i inne miniatury, Muzeum Mazowieckie w Pøocku, czerwiec±sierpienÂ 1999.
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¹Od dwudziestu lat tworzeÎ Psalmy. Moja epoka byøa czarna, ale ja wyszedøem
z potopu. PraceÎ swojaÎ dedykujeÎ zamordowanym krewnym, ktoÂrzy wzniesÂli sieÎ
nad ogniem i odfruneÎli na skrzydøach spalonych i ponumerowanych. Patrzyli
na czarny dym unoszaÎcy sieÎ nad naszym maøym bratem MonÂkiem zagazowanym w OsÂwieÎcimiu. Czarny kolor pozostaø w moim pioÂrze i w peÎdzlu [...]
Niech muzyka mojej kreski ukoøysze jego pamieÎcÂ. Niech kartki papieru beÎdaÎ
jego kamieniem nagrobnym, trwaøym znakiem na pamiaÎtkeÎ ludzkosÂci, symbolem sÂlepej epoki, ktoÂra byøa naszaÎ epokaÎ. I ktoÂra nie powtoÂrzy sieÎ nigdy. Na
wieki wiekoÂw...º.

Przedstawione w duzÇym skroÂcie zagadnienie obrazowania Biblii usÂwiadamia, zÇe wciaÎzÇ trzeba odsÂwiezÇacÂ i pogøeÎbiacÂ refleksjeÎ nad przydatnosÂciaÎ, a czasami wreÎcz koniecznosÂciaÎ obrazoÂw w procesie przekazu prawd wiary, np. w katechezie. ZÇyjemy w cywilizacji obrazu i religia potrzebuje obrazoÂw, jako medium komunikacji z dzisiejszym sÂwiatem.
The Bible in Art ± a Word Became a Picture
Summary
The article presents a relation between a word and a picture against a background of art theology developing in Christianity. Such an assumption releases from
the presentation of a selection of illustrations to biblical texts. Assumed deliberations have a form of an outline illustrated by the examples from the field of miniature
painting and engraving, depicting in a literal sense a transformation of a word into
a picture. The studies from the field of a word function in faith tradition created the
whole theological and biblical literature. On the other hand analyses of the analogical role of a picture in Christianity are relatively new and only seldom are they
conducted by theologians or art historians.
The title of the present dissertation constitutes a travesty of a sentence announced by St. John in the prologue of his Gospel: ºAnd the Word was made fleshº
(1:14). When John is talking about the Logos it means in our perspective a written
word, that is the Revelation described in the Bible. Based on what St. Paul said in the
Letter to the Romans (10:14±18) the expression: Fides ex auditu started to be used in
theology. The question of the role of a picture in religion can be encapsulated in
a paraphrase of this expression, as: Fides ex visu. Certain people in specific circumstances acquire faith through the sense of sight, through image.
The Prophets attributed to pictures magic forces and the power of influencing
human souls. Therefore they pushed them into the field of magic and witchcraft, into
the world of dark forces, using signs. According to their teaching a real cult does not
need any material signs. A monotheistic religion wants to remain a religion based on
reading and not watching ¹suspiciousº pictures. Rejecting visual representations, the
Old Testament favours verbal symbols. And not only has the image of a false god
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become the idol, but also a false image of the true God. The invisible God can be
described, but not painted. Art is too weak to show the greatness of God. The
undescribed God remained invisible. He made himself known to people only
through the revealed word and depicting Him in paintings was forbidden because
it was a threaten to the primary Plan of Salvation. In such an approach a word
becomes a power and the rejected picture becomes weak because it is useless and
even harmful. This was well expressed by ReÂgis Debray, who wrote that art with its
altars, paintings and figures was too heavy to be carried by the Jew, this eternal
wanderer, on his way. Thus he took the book.
Despite strict bans we can find in the Old Testament statements containing
human longing for watching God, either during the sleep as in the case of patriarch
Jacob, or in a ¹face-to-faceº meeting as Moses at Mount Sinai, or in a prophetic
seeing as it was experienced e.g. by Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, or the other
ones ¹seeingº.
The situation changed in the New Testament, when the eternal Logos ± the son
of God became a man. It was possible to see God through the incarnate Word, as
Jesus Christ became the most ideal icon of God. The incarnation gave a possibility of
depicting the one that was so far Invisible. This can be contained in a sentence that
¹the Word was made a pictureº. The Mystery of the Incarnation was invoked by the
iconodules at the Second Council of Nicea, in 787.
Christianity is a religion of a word and a picture, but Protestants are different
from Catholics in their approach to pictures. Taking a doctrinal assumption on the
sole primacy of a word (sola Scriptura), certain sections of the Reformation rejected
a picture as a form of superstition. The specific character of Protestant art became
the custom of placing citations from the Bible on paintings, or even placing the sole
citations or the sentences of the Reformation in altar reredos.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia w sztuce, søowo i obraz, teologia obrazu
K e y w o r d s: Bible in art, word and picture, picture theology
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Shocken Bible, spisana w okolicach Konstancji, ok. 1300, frontispis do Genesis ± bereshit
zawiera 46 medalionoÂw ilustrujaÎcych historieÎ poczaÎtkoÂw od Adama i Ewy azÇ do proroka Baalama
z osÂlicaÎ z KsieÎgi Liczb (Jerozolima, Shocken Institut Library, Ms. 14840).
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Birds' Head Haggadah, spisana w poøudniowych Niemczech, ok. 1300,
miniatury na marginesie ilustrujaÎ hymn Dayyeinu: z prawej ± ZÇydzi zbierajaÎcy manneÎ na pustyni,
z lewej ± MojzÇesz odbierajaÎcy tablice Prawa na Synaju (Jerozolima, Israel Museum, Ms. 180/57).
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Zbiorczy reÎkopis Rothschilda, poÂønocne Wøochy, ok. 1450±1480,
fragment z miniaturaÎ ukazujaÎcaÎ gosÂcineÎ Abrahama (Jerozolima, Israel Museum)
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Musa Nama (KsieÎga MojzÇesza) z Shahin, reÎkopis judeo-perski, Iran 1686, miniatury przedstawiajaÎ
epizody z legendy dziecieÎctwa MojzÇesza (Jerozolima, Israel Museum)
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Samuel Dreznitz, Karta z BøogosøawienÂstwem, Mikulov na Morawach, 1755,
w arkadowych niszach stojaÎ MojzÇesz i Aaron (Jerozolima, Israel Museum)
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PoczaÎtek KsieÎgi PowtoÂrzonego Prawa, tzw. Castro-Pentateuch, poøudniowe Niemcy 1344
(Jerozolima, Israel Museum)
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Tora, Haftarot, Megilot (Leviticus), wielka masora w ksztaøcie smoka, Francja (?),
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Numeri), wielka masora w ksztaøcie smoka na kolumnie, Francja (?),
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Exodus), wielka masora w ksztaøcie smoka gryzaÎcego øapeÎ, Francja (?),
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Genesis), wielka masora w ksztaøcie dwoÂch splecionych smokoÂw fragment,
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
Francja (?), przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Genesis), wielka masora w ksztaøcie dwoÂch splecionych smokoÂw fragment,
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
Francja (?), przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Genesis), wielka masora w ksztaøcie dwoÂch splecionych smokoÂw fragment,
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
Francja (?), przed 1348 (WiedenÂ, O
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Petrus Bellot i Petrus le Gras, Zwiastowanie Maryi Pannie wg traktatu Jana Szkota,
miedzioryt 1613
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Devi TuszynÂski, ilustracja do Ps. 77(76),21 SÂwietna przeszøosÂcÂ pociechaÎ w niedoli,
Pøock ok. 1990

