
Zwrot wizualny
Krzysztof Pijarski

sztos [∫tos]
1. fonetyczna transkrypcja na język polski nazwiska Veita Stossa
2. uderzenie kijem kuli bilardowej
3. gwara przestępcza – oszustwo przynoszące duży zysk
4. slang – super

Powiedzmy sobie, że Wit Stwosz został „znaleziony”, niemal 
„personnage trouvé”.

Tadeusz Kantor, Postać „znaleziona” 

Sztos to projekt osnuty wokół Wita Stwosza, a właściwie Veita Stossa  
jako postaci znalezionej. Znalezionej w tym sensie, że życie i twórczość 
autora krakowskiego Ołtarza Mariackiego stanowią zarazem materiał, jak 
i „medium” dalszej pracy artystycznej, przemieniając jego figurę w ready- 
-made. Przedmiotem mojego zainteresowania są przede wszystkim 
sposoby, w jakie „Wit Stwosz” lub „Veit Stoss” byli wykorzystywani – jako 
budulec silnych (narodowych) tożsamości, ale też jako model artysty. 
Z jednej więc strony w projekcie znajdują swoje odzwierciedlenie spory 
o tożsamość czy przynależność średniowiecznego artysty, zarówno jeśli 
idzie o miejsce urodzenia, jak wpływy artystyczne i „charakter” stylu. 
Z drugiej strony pojawią się powidoki gestów zawłaszczenia figury Stwosza 
przez innych artystów, czy to w roli punktu odniesienia w rodzimej trady-
cji, czy modelu artysty wyklętego lub wehikułu resentymentalnych gestów. 
Podczas gdy Jan Matejko, artysta kluczowy dla procesu kształtowania 
się nowoczesnej tożsamości Polaków i ich obrazu własnego w XIX wieku, 
podjął Wita Stwosza jako model do naśladowania (między innymi malu-
jąc dwa jego portrety, jako dziecka oraz jako sędziwego starca), Tadeusz 
Kantor, który w swojej pracy artystycznej podejmuje traumatyczne do-
świadczenia XX wieku, był odpowiedzialny za serię gestów, chciałoby się 
rzec, odwetowych wykonanych w Norymberdze, a kulminujących w sztuce 
Niech sczezną artyści, gdzie Stoss pojawia się jako figura z zaświatów.

Co ciekawe, Stwosz pozostaje dla nas artystą bez twarzy, gdyż nie 
pozostawił po sobie żadnego wizerunku. Z jednej strony sytuacja ta utrudnia 
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wykorzystanie go jako modelu, z drugiej czyni z niego ekran projekcji, na 
którym może rozegrać się spektakl nadawania i pozbawiania twarzy.

Podczas pracy nad projektem moim celem było nadanie naszkico-
wanemu powyżej splotowi wątków i napięć wizualnej, refleksyjnej formy. 
Wychodząc od tyleż abstrakcyjnych co zmysłowych momentów i moty-
wów, chciałem podnieść pytania o tożsamość i historię, relację tego, co 
polityczne i tego, co poetyckie, a także o „potrzebę i granice mitologii” 
(Barthes). Fotografowanie rzeźb, przedmiotów dokumentów jako spo-
sób wypowiedzi artystycznej jest dla mnie wyrazem przeświadczenia, że 
w przedmiotach i ich konstelacjach tkwi niezwykły potencjał refleksyjny.

Nie bez znaczenia dla takiej próby ujęcia postaci późnogotyc-
kiego rzeźbiarza jest fakt, że czas mojego dojrzewania podzielony 
był między Niemcy i Polskę i od zawsze interesowały mnie dylematy 
i roszczenia przynależności. Tym bardziej przemówił do mnie awan-
turniczy wymiar biografii Ołtarza Mariackiego: ołtarz, wskutek całego 
splotu wydarzeń w latach wojny wywieziony do Norymbergi, przebył 
drogę analogiczną do wędrówki Stwosza, który podzielił swoje życie 
między oba miasta. Poprzez owe przemieszczenia – rozumiane także 
jako przesunięcia kontekstów i/lub znaczeń, jak również przeniesienia 
afektu – figura Stwosza jest swoistym obrazem migawkowym krętych 
ścieżek historii, tożsamości i podmiotowości w tej części Europy. 

Krzysztof Pijarski
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Od-twarzanie II (Wanderer), 2015–2016, 60 × 43 cm (detal). Źródło: reprodukcja 
akwareli Friedricha Wanderera, Berühmte Männer aus Nürnbergs großer 
Vergangenheit, 1985, będącej szkicem do obrazu olejnego Meister der Dürerzeit 
z 1901 roku, który do II wojny światowej zdobił „piękną salę” norymberskiego 
ratusza, w: Wit Stwosz – Veit Stoß. Ein Künstler in Krakau und Nürnberg, red. 
Christoph Hölz, HypoVereinsbank, München 2000, s. 26

Postać „znaleziona”: rekonstrukcja I (Kantor), 2015–2016, 50 × 36 cm (detal). 
Źródło: mps Tadeusza Kantora do spektaklu Niech sczezną artyści, 1985, Institut 
für moderne Kunst Nürnberg

Acheiropoietos II (Ptaszkowa/Monkeyfab), 2017, 80 × 60 cm (detal)

Acheiropoietos I (Ptaszkowa/Monkeyfab), 2017, 80 × 60 cm (detal). Źródło: 
wykorzystywany przez firmę Monkeyfab fragment pokazowy kopii Modlitwy 
w Ogrójcu Wita Stwosza z Ptaszkowej, przed 1496, drewno lipowe, wykonanej 
na zamówienie parafii w Ptaszkowej w technice druku 3D

Przemieszczenie I: podniesienie (Bazylika Mariacka), 2015–2016, 60 × 43 cm 
(detal). Źródło: kołowrót na strychu Bazyliki Mariackiej w Krakowie, który 
niegdyś służył do podnoszenia figur ołtarza mariackiego Wita Stwosza

Od-twarzanie IV (Stoss), 2015–2016, 60 × 43 cm (detal). Źródło: epitafium Pawła 
Volckamera Wita Stwosza, 1499, piaskowiec; przypuszcza się, że w scenie 
ostatniej wieczerzy Stwosz umieścił swój być może jedyny autoportret

Rzut fałd: Madonna I (Germanisches Nationalmuseum), 2015–2016, 80 × 57 cm 
(detal). Źródło: Madonna z domu własnego Wita Stwosza, ok. 1500, drewno 
lipowe

Strona z książki Arcydzieła Wita Stwosza. Zarazem twórczość ich polska Jana 
Sasa Zubrzyckiego, Lwów 1924

Fragment projektu do kolażu Niech sczezną artyści I (Kantor / Kühnel), 2015–2016, 
60 × 43 cm. Źródło: pierwsza strona programu spektaklu Tadeusza Kantora 
z 1985 roku i zdjęcia ze spektaklu Günther Kühnela, opublikowane w wydanej 
własnym nakładem książce Kantor – „Die Künstler sollen krepieren”, Rollentexte 
und 16 Kamerabilder fotografiert von Günther K. Kühnel, Fürth 1987
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Przemieszczenie II: wymazany rysunek (Germanisches Nationalmuseum), 
2015–2016, 120 × 86 cm (detal). Źródło: rysunki techniczne ołtarza mariackiego 
sporządzone w marcu 1946 roku w Norymberdze, przed oddaniem ołtarza 
Krakowowi

Gest I, 2015–2016, 60 × 43 cm (detal). Źródło: Der krakauer Marienaltar des Veit 
Stoß. 1 farbige und 12 Tiefdrucktafeln mit erläuterndem Text von Eberhard Lutze, 
Angelsachsen-Verlag, Bremen 1939

Przemieszczenie III: restauracja (Bazylika Mariacka), 2015–2016, 80 × 57 cm 
(detal). Źródło: fragment grupy Koronacji Marii ze zwieńczenia ołtarza 
mariackiego Wita Stwosza w trakcie konserwacji, 1477–1489, drewno lipowe

Tłocznia II (Mennica Polska), 2017, 80 × 57 (detal). Źródło: elektroda, która 
posłużyła do wytworzenia stempla monety przedstawiającej scenę Zaśnięcia 
Marii z ołtarza mariackiego z serii siedmiu srebrnych monet kolekcjonerskich 
Ołtarz Wita Stwosza, 2016

Gest II, 2015–2016, 60 × 43 cm (detal). Źródło: Wit Stwosz: Ołtarz krakowski, 
red. Szczęsny Dettloff, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951, seria 
wydawnicza Mistrzowie, t. 1

Strona z tomiku Wit Stwosz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czytelnik, 
Waszawa 1979 (pierwsze wydanie 1952)

Schronienie I (Stadtarchiv Nürnberg, A 38 Nr. K-47-9), 2015–2016, 50 × 36 cm 
(detal) 

Schronienie II (Stadtarchiv Nürnberg, A 38 Nr. K-47-8), 2015–2016, 50 × 36 cm 
(detal). Źródło: fotografia przedstawiająca rozebrany ołtarz mariacki w tzw. 
„Kunstbunker” pod zamkiem w Norymberdze, gdzie był ukryty po wywiezieniu 
z Polski przez hitlerowców w latach 1940–1946

Tłocznia III (Mennica Polska), 2017, 80 × 57 cm (detal). Źródło: piec do 
utwardzania stempli w Mennicy Polskiej S.A.

Tłocznia I (Mennica Polska), 2017, 80 × 57 (detal). Źródło: stempel monety 
przedstawiającej scenę Zaśnięcia Marii z ołtarza mariackiego z serii siedmiu 
srebrnych monet kolekcjonerskich Ołtarz Wita Stwosza, 2016
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Oblicze II, 2015–2016, 60 × 43 cm (detal). Źródło: Der krakauer Marienaltar des 
Veit Stoß. 1 farbige und 12 Tiefdrucktafeln mit erläuterndem Text von Eberhard 
Lutze, Angelsachsen-Verlag, Bremen 1939

Strona z książki Arcydzieła Wita Stwosza. Zarazem twórczość ich polska Jana 
Sasa Zubrzyckiego, Lwów 1924.

Fragment projektu do kolażu Niech sczezną artyści II (Kantor / Kühnel),  
2015–2016, 60 × 43 cm 

Figura (Bazylika Mariacka), 2015–2016, 297 × 211 cm (detal). Źródło: figura 
św. Wojciecha ze zwieńczenia ołtarza mariackiego Wita Stwosza w trakcie 
konserwacji, 1477–1489, drewno lipowe

Od-twarzanie III (Germanisches Nationalmuseum), 2015–2016, 60 × 43 cm 
(detal). Źródło: narzędzia do odkażania / wypalania ran, kolekcja medyczna 
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Od-twarzanie I (Matejko), 2015–2016, 60 × 43 cm (detal). Źródło: Jan Matejko, 
Ociemniały Wit Stwosz z wnuczką, 1865, olej, płótno, 155,5 × 140 cm, Muzeum 
Narodowe w Warszawie

Fragment projektu do kolażu Niech sczezną artyści III (Kantor / Kühnel),  
2015–2016, 60 × 43 cm

Strona z książki Arcydzieła Wita Stwosza. Zarazem twórczość ich polska Jana 
Sasa Zubrzyckiego, Lwów 1924

Gmerk Wita Stwosza na podstawie niewielkiej rzeźby, Św. Wit w kotle z wrzącym 
olejem, 1520, drewno lipowe

Zjawa (Gerson), 2015–2016, 60 × 43 cm (detal). Źródło: Wojciech Gerson,  
Wit Stwosz w drodze do Norymbergi, 1882, olej, płótno, 119 × 86 cm, Muzeum 
Narodowe w Warszawie

Rzut fałd: Madonna II (Germanisches Nationalmuseum), 2015–2016, 80 × 57 cm 
(detal). Źródło: Madonna na półksiężycu Wita Stwosza z domu przy ulicy am 
Weinmarkt 12 w Norymberdze, ok. 1500, piaskowiec
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Smok (Germanisches Nationalmuseum), 2015–2016, 50 × 36 cm. Źródło: 
żyrandol w kształcie smoka Wita Stwosza (wg projektu Albrechta Dürera), 1522, 
pozłacane, częściowo polichromowane drewno lipowe, poroże renifera, żelazo

Acheiropoietos III (Ptaszkowa/Monkeyfab), 2017, 50 × 36 cm (detal)
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