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Lech Kalinowski a historia sztuki bizantyńskiej

W 2002 roku ukazała się księga dedykowana Profesorowi Lechowi Kali-
nowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin zatytułowana Magistro
et Amico amici discipuligue1. Odejście Profesora, zmarłego 15 czerwca 2004
roku, nasuwa raz jeszcze refleksję nad pojęciem mistrza i jego uczniów. Wła-
dysław Stróżewski, stawiając pytanie „kogo nazywamy mistrzem?", w odpo-
wiedzi wymienia trzy podstawowe warunki. Przede wszystkim mistrzostwo
rozumiane jako doskonałość w opanowaniu określonej wiedzy. Nadto - dzie-
lenie się tą wiedzą w zakresie hierarchii wartości i metod postępowania, czy-
li tzw. „warsztatu naukowego". Wreszcie nieodzowna w tej wymianie myśli
i poglądów życzliwość mistrza wobec uczniów, w równym stopniu przeja-
wiająca się w gotowości do poświęcania im czasu, radości z ich sukcesów,
jak i akceptacji odmiennych poglądów2. Dziś odczuwanie życzliwości Pro-
fesora pozostaje w sferze osobistych wspomnień Jego przyjaciół i uczniów,
natomiast oddziaływanie Jego mistrzostwa na zawsze już związane będzie
z lekturą pozostawionych prac i badawczą refleksją nad postawionymi w nich
pytaniami. Wczytując się w wykaz prac Profesora w księdze Symbolae histo-
riae artium3, dopełniony późniejszymi publikacjami odnotowanymi we wspo-
mnianym już tomie Magistro et Amico..., nietrudno zauważyć, że zakres ba-
dawczych zainteresowań Profesora obejmował na równi dzieła sztuki średnio-

1 Magistro et Amico amici discipuliąue. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie
urodzin, Kraków 2002.

2 W. Stróżewski, Dwaj mistrzowie, w: Mistrz i uczeń. Materiały z sympozjum 18-19 marca
1996. Kraków [b.d.], s. 23-33.

3 Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane,
Warszawa 1986.
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wiecznej i nowożytnej, jak i metody badawcze historii sztuki. Z wykazu tego
można by też wysnuć wniosek, że sztuka bizantyńska pozostawała poza za-
kresem tych zainteresowań. Warto więc tej kwestii poświęcić więcej uwagi.

Na wstępie odnotujmy dla porządku dwa encyklopedyczne artykuły uj-
mujące syntetycznie całość dziejów sztuki bizantyńskiej, w Wielkiej Ency-
klopedii Powszechnej PWN z roku 1962 i w Encyklopedii Sztuki Starożytnej
z 19744. Za pośrednictwem pierwszego artykułu wprowadził Lech Kalinow-
ski na grunt polskiej literatury przedmiotu podstawowe pojęcia w zakresie bi-
zantyńskiej architektury sakralnej z dominującym typem budowli krzyżowo-
kopułowej, czteropodporowej oraz ujętych historycznie przemian stylowych
w malarstwie i reliefie w kości słoniowej. W krótkich sformułowaniach, zgod-
nych z encyklopedycznym standardem, współbrzmią obiegowe opinie o ce-
chującym tę sztukę „wschodnim zamiłowaniu do przepychu" z jakże trafnie
rozpoznaną „wybitną wrażliwością kolorystyczną" bizantyńskich malarzy,
skłaniając do kilku słów refleksji, polemicznej i dopełniającej5.

Nie ma potrzeby omawiać tu zagadnienia genezy sztuki bizantyńskiej ani
też rozwijać wątku wschodniego jej komponentu, poprzestając tylko na przy-
pomnieniu, że ukształtowała się ona na podłożu tradycji imperialnego Rzymu
i greckiego (hellenistycznego) Orientu, przede wszystkim środowisk Aleksan-
drii, Antiochii i Efezu, nie zapominając wszakże o znaczącym oddziaływaniu
kultury perskiej epoki Sassanidów6. Zwróćmy wszakże uwagę, że powtórzone
przez Kalinowskiego przekonanie o bizantyńskim przepychu odpowiada po-
wszechnemu już w średniowieczu odczuciu. Przypomnijmy tylko relację bi-
skupa Liutpranda z Kremony, który olśniony świetnością cesarskiego dwom,
ale i skuszony bogactwem miasta poczynił tak ogromne zakupy luksusowych
przedmiotów, że naraził się bizantyńskim celnikom7. Istotnie, jeśli porównać

4 Odpowiednio: t. 1, s. 825-827; s. 91-92.
5 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1962, t. 1. s. 825.
6 Do kanonu literatury na temat genezy kultury bizantyńskiej należą rozstrzygające w tym

zakresie prace: Jl.B. AfmanoB, EjuieHucmuneacue ocnoebi eu3a.HmuucK.ozo uccnycmea, C.
EleTep6ypr 1900; A. Grabar, L'emperew dans l'art byzantin. Recherches sur l'art officiel de
l 'Empire d 'Orient, Paris 1936; tenże, The Christian Iconography. A Siudy oflts Origin, Prince-
ton 1968; B.H. Jla3apeB, Hcmopun emaHmuucmu oicueonucu, MocKBa 1986 (wyd. I: Mockbh
1947-1948), s. 9-14; szerzej na ten temat zob. M. Smorąg Różycka, Problematyka badań nad
sztuką bizantyńską: główne kierunki i perspektywy badawcze, w: Sztuka średniowiecznego
Wschodu i Zachodu. Osiągnięcia i perspektywy poznawcze u progu XXI wieku, red. M. Smorąg
Różycka, Kraków 2002 (= Ars Vetus et Nova, t. 6), szczególnie s. 65-71.

7 Liutprand odbył dwie podróże do Konstantynopola, w 949 r. i w latach 968-969 z po-
selstwem od Ottona I. Wrażenia z pierwszej zawarł w nieukończonym dziele historycznym
Antapodosis, drugi pobyt, mniej udany - jak wynika z relacji - obszernie opisał w Relatio de
legatione Constantinopolitana, nie szczędząc Bizantyńczykom, a w szczególności cesarzowi
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już tylko poziom życia na dworze bizantyńskim z karolińskim czy ottońskim,
a nawet później, królów niemieckich i francuskich, ten pierwszy niewątpliwie
znamionuje przepych i bogactwo. Czy jednak rzeczywiście uwarunkowane
było jego wschodnim charakterem? Skupiając uwagę na stolicy Cesarstwa -
Bizantyńczycy nazywali ją po prostu „Miastem", polis - trzeba stwierdzić, że
wbrew obiegowemu przekonaniu swe bogactwo w okresie średniobizantyń-
skim Konstantynopol zawdzięczał kupcom z Zachodu. Jak trafnie zauważył
Cyril Mango, „jesteśmy tak dalece przyzwyczajeni, by uważać Greków za na-
ród handlarzy, że trudno nam wyobrazić sobie Bizantyńczyków jako zupełne
przeciwieństwo tego modelu"8. Tymczasem badacze zajmujący się problema-
tyką polityki gospodarczej Cesarstwa na ogół zgodnie potwierdzają, że prze-
zwyciężenie kryzysu ekonomicznego w XI wieku nastąpiło dzięki rozwojowi
handlu miejskiego, który w tym czasie skupiony był w rękach przede wszyst-
kim Wenecjan, Genueńczyków i Pizańczyków, choć znaczącą grupę kupiec-
ką stanowili także Ormianie. Natomiast wschodni kupcy, przede wszystkim
perscy, dopiero po roku 1261 mogli zająć miejsce wypędzonych łacinników.
Konstantynopol w XII wieku był w istocie kosmopolityczną i wielojęzycz-
ną metropolią, liczącą około 200 do 250 tysięcy mieszkańców, a przybysze
z Zachodu stanowić mogli około 20% tej liczby9. To oczywiste, że towary
luksusowe, o ile nie wytwarzano ich w Bizancjum, sprowadzano nie z Zacho-
du - bo tu ich po prostu nie było - lecz ze Wschodu, z Persji, a nawet odle-
głych Chin. Były to przede wszystkim kosztowne tkaniny, wyroby ze szkła,
przyprawy i aromaty. Przy czym zapewne przecenia się skalę tego importu,
bowiem niezwykle rozbudowany i restrykcyjny bizantyński system fiskalny,
w szczególności w zakresie opłat importowych, wymuszał lokowanie produk-
cji na miejscu, stąd już w czasach Justyniana I w wieku VI w stolicy powstało

Nikeforowi II Fokasowi kąśliwych uwag; zob. edycję dzieł: J. Becker, Die Werke Liudprands
von Cremona, Hannover-Leipzig 1915 (= Monumenta Germaniae Historica: Scriptores rerum
Germanicarum, t. 41); por. także Liutprand of Cremona, w: The Oxford Dictionaiy ofByzan-
tium, red. A.P. Kazhdan, New York-Oxford 1991, t. 2, s. 1241-1242 wraz z cytowaną literatu-
rą szczegółową.

8 C. Mango, Historia Bizancjum, tłum. M. Dąbrowska, Gdańsk 1997 (wyd. oryg.: London-
New York 1980), s. 83.

9 Zagadnienie urbanizacji Cesarstwa Bizantyńskiego i gospodarczej funkcji miasta w uję-
ciu syntetycznym przedstawił Mango (przyp. 8), szczególnie s. 60-88, podkreślając wyjątkową
pozycję Konstantynopola pośród około 1500 znanych ośrodków miejskich Cesarstwa, wynika-
jącą z nieprzerwanej ciągłości dziejów od założenia w okresie późnego antyku. Szczegółowo
do wybranych kwestii życia miejskiego w stolicy odnieśli się uczestnicy sympozjum w Oxfor-
dzie w 1993 r., zob. Constantinople and its Hinterland. Papers from the Twenty-seventh Spring
Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993, red. C. Mango, G. Dagron, Aldershot
1995 (= Society for the Promotion of Byzantine Studies, t. 3).
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wiele warsztatów wytwarzających jedwab, wyroby ze szkła czy kości słonio-
wej10. Wydaje się więc, że orientalny komponent cywilizacji bizantyńskiej,
perski czy arabski, był stosunkowo niewielki11. Natomiast z punktu widzenia
łacińskich autorów Konstantynopol istotnie leżał na Wschodzie, tyle tylko, że
przekładając to na współczesne realia, w tamtych czasach „Zachód" był wła-
ściwie „zacofanym Wschodem".

Natomiast z trafnością poruszającą wyobraźnię Profesor Kalinowski od-
różnił bogactwo kolorystyczne od - jak to ujął - „wrażliwości kolorystycz-
nej" malarzy bizantyńskich, w istocie bowiem wrażenie bogactwa kolory-
stycznego malarstwa bizantyńskiego jest złudne, a wynika przede wszystkim
z właściwej technice mozaikowej intensywności kolorów, utrwalonych sto-
pioną masą szklaną. Gdy jednak uważniej się przyjrzeć dziełom bizantyńskie-
go malarstwa, to paleta barw w każdym z nich jest na ogół skromna, ograni-
czona do kilku tylko „podstawowych" kolorów: szmaragdowej zieleni i szafi-
rowego błękitu z nielicznymi jeszcze w sztuce przedikonoklastycznej ochro-
wymi i ugrowymi akcentami, obok stopniowo powiększającej się powierzch-
ni złoceń, tak w partiach tła, jak i w obrębie chryzograficznego modelunku
szat i włosów. Natomiast całe bogactwo barw i owa wrażliwość kolorystyczna
greckich mistrzów ujawnia się w niezwykle szerokiej gamie odcieni i kontra-
stowym ich zestawianiu, szczególnie w partiach karnacji. W pełni odzwier-
ciedla to mozaika przedstawiająca Deesis w południowej galerii kościoła
Świętej Mądrości w Konstantynopolu, datowana około 1260 roku12. Ogląda-
na z właściwej, to jest wyznaczonej przez jej twórcę, odległości jawi się jako
obraz pełen dostojeństwa i modlitewnego skupienia, wyrażonych poprzez sy-
metryczne ujęcie kompozycyjne, jak również umiarkowaną, harmonijną ko-
lorystykę, jakby przytłumioną i wtopioną w złote tło. Gdy jednak zbliżymy

10 Zob. The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Cen-
tury, red. A. E. Laiou, Washington 2002; por. także Fiscal System, w: The Oxford Dictionary of
Byzantium, red. A.P. Kazhdan, New York-Oxford 1991, t. 2, s. 787-788.

11 Na ogół przytacza się przykład cesarza Teofila, który - według przekazu w Kontynuacji
Teofanesa - swój pałac wzorował na pałacach Bagdadu. Wiadomo też z relacji Mikołaja Me-
saritesa, że za Jana II Komnena w pałacu cesarskim wzniesiono salę w „perskim", czyli sel-
dżuckim stylu, zdobiąc ją stalaktytami i kafelkami; por. A. Heisenberg, Die Palastrevolution
des Johannes Komnenos, Wiirzburg 1907, s. 44 i nast.; przekład na język angielski C. Mango,
The Art of the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Documents, Toronto-Buffalo-London
1986 (wyd. I: 1972), s. 228-229.

12 Datowanie tej mozaiki jest skrajnie rozbieżne w literaturze przedmiotu, od połowy XII w.
(W.N. Łazariew) po przełom XIV i XV w. (G. Galassi), a nawet około 1453 r. Obecnie jednak
akceptuje się pogląd O. Demusa, że mozaika powstała wkrótce po restauracji Cesarstwa około
1261 r. jako dziękczynne wotum cesarza Michała VIII Paleologa; zob. także zestawienie poglą-
dów w: JIa3apeB (przyp. 6), s. 225, przyp. 57.
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się do ściany tak, by widzieć pojedyncze kostki mozaikowe, to okazuje się,
że głęboka purpura szat Marii mieni się odcieniami błękitu przechodzącego
miejscami niemal w czerń, a pozornie brunatny płaszcz Prodromosa rozjaśnia
szmaragdowa zieleń przetykana szafirowymi liniami. Nawet niebieski hima-
tion Chrystusa nie jest jednolity: obok głębokich tonów szafirowych zobaczyć
można kostki jasnobłękitne i niemal czarne, a nawet stonowane odcienie zło-
ta. Również złote tło konstantynopolitańskiej mozaiki nie jest jednolite, bo-
wiem jego przytłumioną tonację osiągnięto zestawiając kostki złote ze srebr-
nymi (te ostatnie pochodzą z czasów Justyniana) oraz różnicując barwy złota,
od żółtego po czerwone13.

Największe wszakże zdumienie budzą partie karnacji. W twarzy Marii,
prócz - wydawałoby się oczywistych - kostek o ciepłych odcieniach ochry
od jasnożółtej po niemal ceglastoczerwoną, artysta ułożył szerokimi pasami
kostki niebieskie i zielone, które w nieuchwytnym dla oka ludzkiego kontra-
ście wzmacniają intensywność barw ciepłych i w rezultacie nadają twarzy na-
turalny ton. Porównanie malarskich wizerunków do żywych osób było często
stosowane przez autorów bizantyńskich w opisach przedstawień figuralnych.
Michał Psellos użył go np. w opisie ikony wykonanej dla cesarzowej Zoe,
żony Konstantyna IX Monomacha: „Cesarzowa kazała sobie wykonać, jeśli
mogę się tak wyrazić, Jezusa w sposób możliwie najdokładniejszy i ozdobić
materiałami wielobarwnymi o największym blasku. Dokonała tego, że wize-
runek wyglądał prawie jak żywy" (VI, 66)14. Podobnych przykładów w litera-
turze bizantyńskiej można przytoczyć znacznie więcej. I choć to oczywiste, że
stwierdzenie takie należy do kategorii literackich toposów, wszelako odzwier-
ciedla zarazem mimetyczny charakter sztuki bizantyńskiej, to znaczy naśla-
dującej rzeczywistość w rozumieniu teorii platońskiej i neoplatońskiej. War-
to przy tej okazji przypomnieć, że to właściwe dla malarstwa bizantyńskiego
„ograniczenie" liczby kolorów i „rozwinięcie" ich odcieni całkowicie odpo-
wiada ukształtowanym jeszcze w starożytności poglądom na temat barw i ich
funkcji w malarstwie. Do najważniejszych należy bez wątpienia spostrzeżenie
o zależności barwy od światła oraz o kontraście walorowym. Bizantyńczycy
dodali do tego jeszcze blask, odróżniając doznania wzrokowe, takie jak lśnie-
nie i barwy, od doznań umysłu, czyli postrzegania ich piękna15.

13 N.B. Teteriatnikov, Mosaics ofHagia Sophia, Istanbul: The Fossati Restoration and łhe
Work of the Byzantine Institute, Washington 1998, szczególnie s. 55-58.

14 Cyt. wg: Michał Psellos, Kronika, czyli historia jednego stulecia Bizancjum (976-1077),
tłumaczenie, wstęp i komentarz O. Jurewicz, Wrocław 1985 (= Biblioteka przekładów z litera-
tury antycznej, t. 26), s. 103.

15 Spostrzeżenia tego typu, formułowane m.in. przez pitagorejczyków, Platona i Arystote-
lesa, lecz rozproszone w różnych pismach, zebrane zostały przez anonimowego autora w dziele
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Najważniejsze wątki dociekań naukowych Profesora zostały określone
już w pierwszej, może najdonioślejszej, monumentalnej pracy o genezie Pie-
ty średniowiecznej, pracy podówczas nowatorskiej, a zachowującej swą aktu-
alność do dziś, choć stosunkowo słabo znanej, bo opublikowanej jedynie po
polsku16.

W pracy tej przewija się wiele podstawowych problemów z zakresu zarów-
no metod badawczych historii sztuki, jak i ściśle odnoszących się do konkret-
nych dzieł sztuki, zasługujących na obszerne omówienie, jednak w tym arty-
kule poprzestaniemy na kwestiach dotyczących sztuki bizantyńskiej, nie tylko
bezpośrednio, lecz także z zakresu metod badawczych oraz inspirujących in-
terpretacji i sugestii. Przede wszystkim należy podkreślić, że Profesor dobit-
nie wyraził przekonanie o cywilizacyjnej wspólnocie sztuki bizantyńskiego
i łacińskiego średniowiecza, w porównaniach przywołując - po raz pierwszy
w polskiej literaturze przedmiotu - liczne dzieła bizantyńskie, tak literackie,
jak z dziedziny sztuk plastycznych. Powrócił do tej myśli w jednym z ostat-
nich swych artykułów, gdy rozważając możliwość nakreślenia całości dzie-
jów średniowiecznej sztuki zachodniej stwierdził, iż w kwestii tej „wiadomo
tylko, że podstawową rolę w powstaniu i rozwoju zachodniej sztuki średnio-
wiecznej odegrała sztuka antyczna: późnoantyczna i bizantyńska"17. Stwier-
dzenie to ujawnia naukowy związek Kalinowskiego z Aby Warburgiem, który
formy i przejawy kultury europejskiej wywodził z tradycji antycznej, a zara-
zem stawia polskiego uczonego w jednym szeregu z Erwinem Panofsky^n,
którego znał osobiście, o czym wspomina w przypisie do artykułu o tzw. me-
todzie ikonologicznejls. Z hamburskim uczonym łączyła też Profesora nie-

De coloribus, niekiedy przypisywanym Arystotelesowi lub jego uczniowi Teofrastowi. W uję-
ciu syntetycznym omawia tę problematykę M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malar-
stwa europejskiego, Kraków 1983, szczególnie s. 75-165, z powołaniami na szczegółową li-
teramrę przedmiotu: w odniesieniu do mozaiki bizantyńskiej zachowują aktualność ustalenia
O. Demusa, Byzantine Mosaic Decoration. Aspects oj'Monumental Art in Byzantium, London
1948; por. także E. Kitzinger, Mosaics, w: Encyclopedia of World Art, New York-Toronto-Lon-
don 1965, t. 10, szp. 326-327, 342-349.

16 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej. ..Prace Komisji Historii Sztuki" 10. 1953.
s. 153-260.

17 Tenże, Badania nad sztuką średniowieczną zachodnią: źródła i opracowania, w: Sztuka
średniowiecznego Wschodu i Zachodu... (przyp. 6). s. 48.

18 Tenże, Ikonologia czy ikonografia? Termin ikonologia w badaniach nad sztuką Erwina
Panofsky'ego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki" 10,
1972, s. 5. W artykule tym Kalinowski, włączając się do dyskusji o tzw. metodzie ikonologicz-
nej Panofsky'ego, wyjaśnia wiele nieporozumień związanych z tym określeniem, przypomina-
jąc, że sam Panofsky w późniejszych pracach uznał je za niefortunne i postulował powrót do
określenia metoda ikonograficzna (s. 24-31). Ostatnio poruszył tę kwestię A. Małkiewicz, Pol-
ska historia sztuki wobec metody ikonologicznej, w: Magistro et Amico... (przyp. 1). s. 35-43.
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zwykła pieczołowitość w gromadzeniu zasobów Biblioteki Instytutu Historii
Sztuki UJ, która w znacznej części, nie tylko mediewistycznej, może być na-
zwana Biblioteką Kalinowskiego, na wzór Biblioteki Warburga19. Biblioteka
Instytutowa w zamyśle Profesora - jeśli wolno wypowiadać się w tej sprawie
- miała być narzędziem badawczym służącym kolejnym pokoleniom polskich
historyków sztuki, dla których przez wiele dekad powojennych zagraniczne
biblioteki, jak i same dzieła sztuki, były niedostępne. Dzięki licznym osobi-
stym kontaktom i znajomościom w zachodnich kręgach naukowych pozyski-
wał Profesor książki i fundusze na ich zakup, przede wszystkim z Fundacji
Lanckorońskich z Brzezia, której był przez wiele lat nieoficjalnym przedsta-
wicielem w Polsce, ale także dwukrotnie z Fundacji Getty'ego.

W rozważaniach na temat genezy Piety Kalinowski, odróżniając źródła te-
matu (przedmiotowe), od źródeł układu formalnego, odrzuca - m.in. za Wil-
helmem Pinderem i Elisabeth Reiners-Ernst - pochodzenie układu artystycz-
nego Piety od źródeł literackich. Wprawdzie z ewangelicznego przekazu św.
Jana o obecności Marii pod krzyżem średniowieczni autorzy wysnuli domysł
o opłakiwaniu Syna przez Matkę przed złożeniem Jego ciała do grobu, jed-
nak Kalinowski wyklucza genetyczny związek między Opłakiwaniem a Pietą.
Przytacza przy tej okazji fresk w cerkwi Św. Pantalejmona w Nerezi z 1164
roku, szczególnie ważny dla wyjaśnienia historycznego procesu wyodrębnia-
nia się z kontekstu ewangelicznej narracji lamentacji Marii, epizodu nie opi-
sanego przez Ewangelistów, lecz nasuwającego się w logicznym ciągu wyda-
rzeń pasyjnych i tą drogą wprowadzonego także do ujęć obrazowych. Tu bo-
wiem Maria podejmuje ciało Syna złożone na płótnie, by podtrzymując je na
kolanach, raz jeszcze je objąć i przytulić. Jak stwierdza Profesor, we fresku
tym Maria jest tak oddalona od pozostałych przedstawionych postaci, że wraz
Synem „zdaje się tworzyć samodzielną grupę"20. Warto przy tej okazji zwró-
cić uwagę na ekspresję twarzy Marii: brwi wysoko uniesione u nasady nosa,
a opadające ku skroniom, pionowe zmarszczki na czole, głębokie bruzdy wo-
kół ust, cienie pod oczami, unaoczniają milczące cierpienie Matki.

Przechodząc następnie do zagadnienia źródeł układu formalnego Piety,
Profesor postępuje zgodnie z zasadą sformułowaną we wstępie: „układ for-

19 Biblioteka Warburga, początkowo prywatna, już w Niemczech zyskała rangę instytucjo-
nalną dzięki pieczołowitym staraniom Fritza Saxla, a po przeniesieniu w 1933 r. z hitlerow-
skich Niemiec do Anglii była trzonem Instytutu Warburga, przyciągając badaczy sztuki z całe-
go świata. Korzystał z jej zasobów także Profesor Kalinowski, o czym wspominał w prywat-
nych rozmowach. O dramatycznych losach bibliotecznego zbioru Warburga przypomniał Jan
Białostocki w artykule Erwin Panofsky - myśliciel, histoiyk, człowiek, w: J. Białostocki, Re-
fleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, szczególnie s. 323-324.

20 Kalinowski (przyp. 16), il. 2 na s. 166, s. 169.
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malny dzieła sztuki jest nie tylko przejawem swobodnego działania wyobraź-
ni plastycznej twórcy, lecz także wartością symboliczną, która w zmiennych
warunkach życia społecznego przybiera różną treść ideową"21. Odwołuje się
przy tym do interpretacyjnej metody analizy ikonologicznej w ujęciu holen-
derskiego historyka sztuki Godefridusa Johannesa Hoogewerffa, rozumia-
nej jako semantyka symboli, a odróżnianej od opisowo-mwentaryzacyjnej
w swym charakterze metody analizy ikonograficznej22. Tym samym Profesor
przeniósł na grunt polskiej nauki odkrywcze na ów czas, a powszechne dziś,
zainteresowanie treścią dzieła sztuki, wyrażoną wszakże nie tylko poprzez
formuły ikonograficzne, personifikacje i symbole, lecz także zawarte w ce-
chach formalnych. Odnaleźć tu można nawiązanie do pojęcia formy symbo-
licznej według koncepcji Ernsta Cassirera, jak również do pojęcia wewnętrz-
nego sensu dzieła sztuki w metodzie E. Panofsky'ego. W odniesieniu do Piety
pozwoliło to Kalinowskiemu przeciwstawić się narzucającym się skojarze-
niom z tradycją pisaną, immanentnie związaną z chrześcijaństwem, i w rezul-
tacie w przedstawieniu tym dostrzec podobieństwo do ujęcia Matki Boskiej
z Dzieciątkiem na kolanach, a następnie przekształcenie tego ujęcia w Pietę
uzasadnić ideową zasadą łączenia dzieciństwa i męki Chrystusa. Dochodząc
do przekonania, że Pieta jest w istocie tematem mariologicznym i wywodzi
się z przedstawień siedzącej Marii z Dzieciątkiem na wpół leżącym na Jej ko-
lanach, laczy je bowiem zarówno układ formalny, jak i treści ideowe, w ide-
owym przeciwieństwie obu obrazów dostrzega najpełniej wyrażoną doktrynę
o Wcieleniu, którego zakres ziemski wyznaczają narodziny i śmierć Zbawi-
ciela. Podobnie przeciwstawne wątki treściowe dostrzega przede wszystkim
w bizantyńskich ujęciach Matki Boskiej Eleusy, powołując się na ustalenia
Nikodema P. Kondakowa. Oto liryzm i czułość Marii przeplata się z Jej bo-
lesną wiedzą o przyszłym cierpieniu Syna, unaocznioną smutnym wyrazem
twarzy, uchwytnym pomimo lekkiego uśmiechu23. Podjęli ten wątek w póź-
niejszych badaniach tak znakomici bizantyniści, jak Wiktor N. Łazariew i An-
dre Grabar, przy czym pierwszy z nich akcentował realistyczny charakter
tego ujęcia, drugi zaś - teologiczno-hturgiczny24. To nowatorskie postrzega-
nie cech formalnych jako nośników znaczeń ideowych, dawniej kontestowane
jako nieprecyzyjne i subiektywne, znajduje coraz więcej zwolenników wśród

21 Kalinowski (przyp. 16), s. 153.
22 Szerzej wyjaśnia to pojęcie Kalinowski (przyp. 16), szczególnie s. 11-12.
23 H.n. KoHnaKOB, HKOHoapcufiua EozoMamepu. Camcr lleTep6ypr 1914-1915, t. 2.

s. 380-382.
24 B.H. Jla3apeB. BinaHmuiicKan jtcueomicb, MocKBa 1971, s. 282-290 (pierwodruk: V.N.

Lasareff, Studies in the Iconography ofthe Virgin, „The Art Bulletin" 20, 1938, s. 26-65); A.
Grabar L 'Hodigitria et L 'Eleousa, „Zbornik za liknove umetnosti" 10. 1974, s. 3-14.
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badaczy sztuki bizantyńskiej, podążających śladem Hansa Beltinga, który
w szczególnym układzie pionowych zmarszczek na czole Matki Boskiej Ho-
degetrii wyobrażonej na dwustronnej ikonie z wieku XII (Kastoria, Muzeum
Bizantyńskie), dostrzegł unaocznienie bólu Marii wywołanego myślą o przy-
szłej męce i odkupieńczej śmierci Syna, co dobitnie potwierdza dopełniające
przedstawienie Chrystusa Zmarłego na rewersie tej ikony25.

Tematowi Chrystusa Zmarłego warto poświęcić kilka słów refleksji. Kali-
nowski wprowadza ten wątek tematyczny w Aneksie do pracy o Piecie, zwra-
cając przede wszystkim uwagę na rozróżnienie terminologiczne i ikonogra-
ficzne tematów wywodzących się z pierwotnego ujęcia Chrystusa Zmarłe-
go, określanego w bizantyńskiej sztuce teologicznym epitetem „Król chwa-
ły" (Baai^euę nę 5oęr|ę), zaczerpniętym z Psalmu 24 (23), 7-1026. Wskazuje
przy tym, jak z typu ikonograficznego Chrystusa Zmarłego wykształcały się
w sztuce zachodniej jego warianty tematyczne, nakierowane na obrazowanie
treści pasyjnych. Tymczasem w sztuce bizantyńskiej wymowa tego tematu
była odmienna. Przypominając ustalenia Demetriosa I. Pallasa, że określe-
nie „Król chwały" towarzyszy nie tylko ujęciu Chrystusa Zmarłego, ale także
pojawia się na titulusie krzyża w scenie Ukrzyżowania, nie trudno zauważyć
sprzeczność pomiędzy wyobrażeniem Chrystusa a sensem określającej Go in-
skrypcji. Gdy powszechniejsza w ikonografii zachodniej inskrypcja I[esus]
N[asarensis] R[ex] I[udeomm] odnosi się do osoby historycznej, artyści bi-
zantyńscy stale poszukiwali sposobów połączenia antropomorfizmu antycz-
nej tradycji obrazowej z apofatycznym charakterem teologii bizantyńskiej,
w szczególności zaś z paradoksem „śmierci Boga", czyli Wcielonego Logosu.
Wykorzystując pozorną w istocie sprzeczność przekazu słownego i obrazowe-
go w rzeczywistości uwydatnili teologiczny aspekt Wcielenia i dwoistej na-
tury Chrystusa. I znów ten wskazany przez Kalinowskiego sposób wyrażania
treści ideowych za pośrednictwem pozornie przeciwstawnych formuł, znalazł
rozwinięcie dopiero w badaniach Henry'ego Maguire'a, który wykazał, iż ar-
tyści bizantyńscy programy ikonograficzne malowideł we wnętrzach sakral-
nych kształtowali według zasad retoryki, posługując się paralelą i antytezą27.

25 H. Belting, Das Bild wid sein Publikum im Mittelalter, Berlin 1995 (wyd. I: 1981),
s. 142-198, il. 49-50.

26 Nie rozwijając tego wątku, poprzestańmy na przytoczeniu podstawowych publikacji:
D.I. Pallas, Die Passion wid Bestattwig Christi in Byzanz. Der Ritus - das Bild, Miinchen 1965
(= Miscellanea Monacensia Bavarica, t. 2); ostatnio P. Skubiszewski, Le titrede „Roi de gloire "
et les images du Christ: un concept theologiąue, l 'iconographie et les inscriptions, w: Epigra-
phie et iconographie. Actes du Colloąue tenu a Poitiers les 5-8 octobre 1995, Poitiers 1996 (-
Civilisation Medievale, t. 2), s. 229-257.

27 H. Maguire, Art and Eloąuence. Princeton 1981.
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Pozwoliło to dostrzec kolejne osie ideowe, już nie tylko w powiązaniu z ko-
smologiczną symboliką architektury i przestrzennym porządkiem liturgii, jak
to czynił Otto Demus, ale też w pozornie przypadkowym sąsiedztwie scen.

Po wielu latach powrócił Profesor do kwestii znaczenia sztuki bizantyń-
skiej dla kształtowania się wzorów sztuki zachodniej, w szczególności pro-
torenesansu we Włoszech. Trzeba przy tym przypomnieć, że należał do tych
podówczas nielicznych badaczy i znawców sztuki Giotta, których w więk-
szym stopniu zajmował tradycjonalizm aniżeli nowatorstwo włoskiego mi-
strza. W cyklicznie ponawianych wykładach o Giotcie Profesor Kalinowski
wielokrotnie stawiał pytanie o zależność dzieł artysty wprost od sztuki bi-
zantyńskiej, wykazując ją na przykładzie kompozycji w Cappella deli'Arena.
Powrócił do tego wątku w artykule o programie padewskich malowideł, któ-
rego odrębność na tle ówczesnego malarstwa zachodniego wykazał poprzez
rozpoznanie dwóch osi ideowych: pasowo-zstępującego porządku cyklu ma-
ryjnego i chrystologicznego, unaoczniającego wypełnienie dzieła zbawienia
ludzkości, a rozgrywającego się pomiędzy dwiema scenami usytuowanymi na
osi poziomej, a mianowicie Powierzeniem misji archaniołowi Gabrielowi na
wschodniej ścianie tęczowej i Sądem Ostatecznym - na ścianie zachodniej28.
Ta druga oś - słusznie nazwana liturgiczną- uruchamia się, jak stwierdza Pro-
fesor, gdy wchodząc do kaplicy kierujemy wzrok ku wschodowi, a wycho-
dząc - po raz ostatni patrzymy na ścianę zachodnią. W tak rozpoznanym za-
myśle koncepcji programowej fresków w Cappella deli'Arena odnajduje Pro-
fesor odwzorowanie programów bizantyńskich.

Zagadnienie związków Giotta z tradycją bizantyńską podjął już wcześniej
w krótkim artykule opublikowanym w 1989 roku, przedstawiając analizę sce-
ny Próba ognia w kaplicy Bardich przy kościele Santa Croce we Florencji29.
Uwagę Profesora przykuła przede wszystkim postać sułtana Al-Malika Al-
Kamila, który ukazany pośrodku, siedzi niemal frontalnie na tronie pod balda-
chimem, prawą dłonią wskazując św. Franciszka stojącego na prawo, zaś gło-
wę zwracając ku stojącym po przeciwnej stronie duchownym muzułmańskim.
W tym kontradykcyjnym układzie postaci sułtana, znanym już sztuce późno-
antycznej, Giotto - jak zauważa Profesor - powtórzył jedno z najpowszech-

28 L. Kalinowski, Dwie osie malowideł ściennych Giotta w Cappella deli'Arena w Padwie,
w: Ars Graeca - Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Biyzek. Kraków
2001, s. 275-286; por. także rozszerzoną wersję w tłum. na język włoski: Dei due assi delie
pitture di Giotto nella Cappella deli'Arena di Padova, „Folia Historiae Artium", Seria Nowa
7, 2001[2002],s. 7-15.

29 Tenże, „Próba ognia " w kaplicy Bardich. Giotto a Bizancjum, w: Studia z historii i hi-
storii sztuki, red. S. Cynarski, A. Małkiewicz, Warszawa-Kraków 1989 (= „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", z. 89), s. 99-106.
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niej stosowanych w sztuce bizantyńskiej ujęć, mianowicie anioła w scenie
Niewiast u grobu. Istotnie, w sztuce poikonoklastycznej poprzez tę właśnie
opozycję artysta bizantyński wskazuje, że właściwym tematem obrazu jest
Zmartwychwstanie. Uwagę widza bowiem przyciąga nie figura anioła, choć
w kompozycji zajmuje on miejsce centralne, lecz pusty grób wskazany przez
niego prawą dłonią. Więcej nawet, anioł nie patrzy na grób, lecz wzrok kieruje
ku niewiastom, trwożnie tulącym się do siebie. W schemacie tym ujawnia się
z całą wyrazistością zależność bizantyńskich formuł narracyjnych od retoryki:
to co najważniejsze, pozornie ukryte w cieniu, wyłania się z niego za sprawą
widza prowadzonego nie tylko gestem, ale odczuwaną przez niego wyraźną
sprzecznością pomiędzy układem formalnym a treścią. Poboczne w układzie
kompozycyjnym miejsce grobu jest odpowiednikiem antytezy, obiegowej
w literaturze starożytnej figury retorycznej, przejętej następnie przez pisarzy
chrześcijańskich przede wszystkim w doktrynie chrystologicznej, której isto-
tę stanowi opozycja dopełniających się dwóch natur Chrystusa: Jego boskości
i człowieczeństwa.

Czy Giotto był świadom retorycznego aspektu takiego ujęcia kompozy-
cyjnego, czy tylko bezwiednie powtórzył go za mistrzami greckimi? - trud-
no dziś stwierdzić. Faktem jest, że taki układ kompozycyjny zastosował tyl-
ko raz, osiągając ten sam, co artyści bizantyńscy efekt znaczeniowy: w scenie
Próba ognia sułtan jest jedynie narratorem, główną zaś postacią - św. Fran-
ciszek, choć pozornie pozostający na uboczu. Profesor Kalinowski z właści-
wym sobie wyczuciem cech formalnych wyodrębnił tę scenę z całości oeuvre
Giotta, raz jeszcze przypominając, że dzieło sztuki z punktu widzenia histo-
rii sztuki jako dyscypliny naukowej jest pierwszym i podstawowym źródłem
odniesień i porównań, wyprzedzając w postępowaniu badawczym powoła-
nia na źródła pisane. Jednak ze spostrzeżenia o retorycznym charakterze tego
rodzaju przekazu obrazowego wynika jeszcze jedna konsekwencja: treść
w obrazie nie „istnieje" bezwarunkowo i obiektywnie, lecz ujawnia się przy
współudziale odbiorcy, bowiem retoryka uwarunkowana jest wzajemną zależ-
nością nadawcy i odbiorcy przekazu. Czy więc Profesor Kalinowski, wyka-
zując dewocyjny charakter Piety i pozorne przeciwieństwo jej źródeł i sensu,
nie ujawnił jeszcze jednego aspektu dzieła sztuki, jego społecznego odbioru,
wyprzedzając o całe dekady poglądy zwolenników metod socjologicznej i an-
tropologicznej interpretacji dzieła sztuki, którzy zarzucając tradycyjnej histo-
rii sztuki przesadny estetyzm zakładają, że przyjęcie w badaniach nad sztu-
ką punktu widzenia odbiorcy pomniejsza znaczenie pytań o okoliczności po-
wstania poszczególnych dzieł?

Całość dorobku naukowego i dydaktycznego Profesora Kalinowskiego
naznaczona jest pragnieniem wykazania w dziele sztuki nierozerwalnej łącz-
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ności idei i form artystycznych. Zarazem w badawczym porządku rozpozna-
wania poszczególnych elementów tego związku przyznawał pierwszeństwo
dziełu sztuki, autonomicznemu w zakresie środków wyrazu. Choć przeko-
nanie to wypełniał w studiach nad dziełami sztuki zachodniej, także badacze
sztuki bizantyńskiej znajdują w Nim swego Mistrza i Nauczyciela.

Lech Kalinowski and the History of Byzantine Art

In 2002 a book dedicated to Professor Lech Kalinowski and entitled Ma ęistro etAmico
amici discipuliąue was published on his eightieth birthday. The death of the Professor on
15th June, 2004 brings back a reflection on the idea of the master and his pupils. Studying
the list of the Professor's works in the book Symbolae historiae ariium, supplemented
with later publications recorded in the above-mentioned volume Magistro etAmico..., one
can easily notice that the scope of the Professors scholarly interests encompassed both
works of medieval and post-medieval art and research methods in the history of art. This
list might also lead to a conclusion that Byzantine art remained beyond the rangę of these
interests. However, it is ąuite the opposite.

In two encyclopaedic entries synthetically describing the entire history of Byzantine
art. published in Wielka Encyklopedia Powszechna PWN [Great Popular Encyclopaedia,
State Scientific Publishing House] of 1962 and in Encyklopedia Sztuki Starożytnej
[Encyclopaedia of Ancient Art] of 1974. Lech Kalinowski introduced into the Polish lit-
eraturę on the subject some fundamental ideas concerning Byzantine sacred architecture
and historically viewed stylistic changes in painting and ivory reliefs. However, it was
already in his first, monumental work on the medieval Pieta that he specified basie formu-
lations pertaining to a Byzantine component of European culture, to develop them in his
later studies on Giotto's oeuvre.

In his paper on the Pieta, published in 1953, the Professor expressed his strong convic-
tion that Byzantine medieval art and the art of the Latin Middle Ages belonged in the same
sphere of civilization. He retumed to this idea in one of his last papers, where. considering
the possibility of depicting the entire history of Western medieval art, he observed that on
this ąuestion "it is only known that the fundamental role in the origins and development
of Western medieval art was played by ancient - Late Classical and Byzantine - art". This
statement reveals an academic link between Kalinowski and Aby Warburg and at the
same time places nim next to Erwin Panofsky. The point of departure for KalinowskLs
considerations on the genesis of the Pieta is a distinction between iconographic sources
and those of a formal arrangement which, as he states in the introduction, "is not only a
manifestation of freedom of an artisfs visual imagination, but also a symbol ic value which
in the changing conditions of social life takes on a different ideological content'\ Applying
Godefndus Johannes Hoogewerffs interpretative method of iconological analysis, under-
stood as semantics of symbols and distinguished from the method of iconographic analysis,
descriptive-inventorying in character, Kalinowski rejected the strongly suggestive associa-
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tions of the Pieta with written tradition and of its genetic relationship with the Lamentation
scenę. As a result, he reached a novel interpretation of the Pieta as the Mariological theme
genetically related to the depiction of the Virgin Mary holding the Christ Child on her lap.
In the ideological contrast between these two images he perceived the fullest expression of
the doctnne of the Incarnation. He additionally observed that this principle was constantly
present in Byzantine art. He discerned it, for instance, in the rendering of the Eleousa in
which Mary's lyricism and tenderness is mingled with the painful knowledge of her Son's
futurę suffering, expressed in a sad look on her face, noticeable despite her faint smile.
This novel perception of formal features as vehicles for conveying ideological meanings,
which in the past was contested by numerous researchers as inaccurate and subjective, is
now winning morę and morę supporters among the scholars studying Byzantine art who
follow in Hans Belting's footsteps.

Further elements of the relationship between Byzantine and Western art were present-
ed by Kalinowski in his studies of Giotto's oeuvre. At that time the Cracow scholar was
one of those very few researchers and specialists in the Italian master's art who were more
interested in his traditionalism than in his inventiveness. In his cyclic academic lectures
on Giotto Professor Kalinowski repeatedly posed the ąuestion of the direct dependence
of Giotto 's works on Byzantine art, exemplifying it with the composition in the Cappella
deli'Arena. He set down the results of his reflections on this subject in a paper on the
programme of the Paduan paintings. In his opinion they differ from the contemporary
Western pictorial art in having two ideological axes: one following the descending order
of the Marian and Christological cycles unfolding in registers between two scenes, that is,
The Archangel Gabriel Being Charged with His Task on the east wali of the chancel arch
and The Last Judgment on the west wali, which mark out the other, horizontal axis. The
latter, rightly called the liturgical axis, operates, according to the Professor, when we enter
the chapel and our eyes turn in an eastward direction, and, on leaving it, when we take the
last look at the west wali. He found the thus identified conception of the programme of
the frescoes in the Cappella delTArena to have been modelled on Byzantine programmes
read in an identical order by Otto Demus and Henry Maguire.

Furthermore, he took up the ąuestion of Giotto's links with the Byzantine tradition in a
short paper on the Trial by Fire scenę in the Bardi chapel at the Church of Santa Croce in
Florence. The Professor focused his attention especially on the contradictory arrangement
of the figurę of the enthroned sułtan, repeating the depiction of the angel - borrowed from
the antiąue tradition - in the Women at the Sepulchre scenę. The compositional scheme
of this scenę clearly shows the dependence of Byzantine narrative formulas on rhetoric:
what is most important but seemingly kept in the background, emerges from it through the
beholder who is guided not only by a gesture but also by evident contradiction which he
senses to occur between the formal arrangement and the content. The location of the sep-
ulchre at the side of the composition is the equivalent of a rhetorical antithesis which in the
Christological doctrine serves to express the theological opposition of two complementary
natures in Christ: His Divinity and humanity. In a similar way, by compositionally oppos-
ing the angel to the sepulchre the Byzantine artist indicated that the proper subject of the
picture was the Resurrection.

Whether Giotto was conscious of the rhetorical aspect of such a compositional ren-
dering or whether he only repeated it mechanically after the Greek masters is hard to
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ascertain today. It is tnie that he employed such a scheme of composition only once,
producing the same effect in respect of meaning as had been achieved by Byzantine art-
ists: in the Florentine Trial by Fire the sułtan is merely a narrator, whereas St Francis,
though apparently standing aside, is the main figurę there. Professor Kalinowski, with his
characteristic sense of formal features, isolated this scenę from Giotto's oeuvre, recalling
once more that a work of art was the first and primary source of scholarly references and
comparisons, taking precedence in methodological procedurę over references to written
sources. However, the observation of the rhetorical naturę of such a pictorial source leads
to another conclusion: content does not '"exist" in a picture unconditionally or objec-
tively, but is revealed with the spectator's participation, as rhetoric is conditioned by an
interrelationship between the sender and the recipient of a message. In demonstrating the
devotional character of the Pieta and the seeming contradiction between its sources and
sense, Professor Kalinowski brought to light one more aspect of a work of art, its public
reception, thereby anticipating by decades the views held by the advocates of its socio-
logical and anthropological interpretation. Ali of his scholarly and didactic achievements
are marked by a desire to demonstrate in a work of art an inseparable connection between
ideas and artistic forms. In the research hierarchy of identifying individual elements of this
bond he gave priority to a work of art, which in its internal structure was autonomous and
only the interpretation of the ideological sense of this structure related it to the culture of
a particular epoch.
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