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Proszę nie spodziewać się, że przedstawię Państwu w tym wystąpieniu receptę na spo- PIOTR
sób uprawiania historii sztuki. Tym bardziej proszę nie oczekiwać z mojej stronypróby SKUBISZEWSKI
sformułowania teorii naszej dyscypliny. Nie będzie to też uczony wywód, w którym
krytyka heurystyczna prowadziłaby do niepodważalnych wniosków metodologicz-
nych. Przede wszystkim pragnę podzielić się z Państwem refleksjami, które rodziły się
we mnie i rodzą nadal, kiedy zastanawiałem się i wciąż zastanawiam nad tym, czym
jest dyscyplina, którą uprawiam, a może przede wszystkim - jak ja ją uprawiam i co
z tego jest sensowne. A ponieważ moje pierwsze próby pisania o sztuce miały miej-
sce sześćdziesiąt lat temu, tych myśli trochę się zebrało. Zamierzam mówić o historii
sztuki jako o nauce przez pryzmat własnych doświadczeń, a nie ze stanowiska z góry
przyjętego założenia metodologicznego. Może to Państwa zdziwi, ale zapewniam, że
nie ma w tym żadnej próby zwrócenia szczególnej uwagi Państwa na to, co pisałem.
Władysław Podlacha (1875-1951), uczony wyróżniający się wśród polskich historyków
sztuki okresu międzywojennego niezwykle silną wrażliwością na metodologiczne
aspekty naszej dyscypliny, badacz doskonale zorientowany we współczesnych mu jej
kierunkach i poświęcający tej problematyce wiele uwagi, mówił do swoich studentów,
że najlepiej jest rozpatrywać metody naukowe, odwołując się do własnych prac2. Była

1 Niniejszy tekst został wygłoszony jako odczyt inauguracyjny na Ogólnopolskim Kongresie
Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, który odbył się 10 października 2013 r. w Krakowie.

2 Wiem to od wrocławskich słuchaczy Władysława Podlachy, m.in. od bardzo bliskiego mi Janusza
Kębłowskiego, który po pierwszych trzech latach studiów we Wrocławiu (1949-1952) przeniósł się na
Uniwersytet Poznański, gdzie razem studiowaliśmy, należąc do tego samego rocznika. Nie miałem
jednak okazji poznać wybitnego lwowskiego uczonego. O miejscu, jakie w dorobku Władysława
Podlachy zajmowała metodologia historii sztuki, pisali jego biografowie: Z. Hornung, Władysław
Podlacha, w: Księga ku czci Władysława Podlachy, red. W. Floryan,Wrocław 1957 (= Wrocławskie
Towarzystwo Naukowe. Rozprawy Komisji Historii Sztuki, 1), s. 7-21, szczeg. s. 10-19; M. Zlat,
O twórczości i poglądach Władysława Podlachy (1875-1951), w: Myśl o sztuce. Materiały Sesji zorgani-
zowanej z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, listopad 1974,
Warszawa 1976, s. 295-311, szczeg. s. 298-311; idem, Władysław Podlacha (1875-1951), „Rocznik
Historii Sztuki”, 37, 2012, s. 21-37, szczeg. s. 32-36.
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to trafna obserwacja. Tak naprawdę tylko własne postępowanie badawcze potrafimy
w pełni zrekonstruować i jeżeli uczynimy to sine ira et studio, a zarazem precyzyjnie,
z całą ostrością staną przed nami jego założenia, cele poznawcze, środki, przebieg
i rezultat. Także niedostatki. Dopiero wtedy możemy skutecznie konfrontować przyjęte
przez nas metody z tym, co czynią lub głoszą inni, wyciągać wnioski i ewentualnie
proponować uogólnienia.

Rozważania moje rozpocznę od wyjaśnienia motywów wyboru tematu pracy.
Zakładam bowiem, że my, zgromadzeni na tej sali historycy sztuki, chcemy wie-
dzieć, czym dokładnie powinniśmy się zajmować. A czym innym, jak nie jasno
zdefiniowanym badaniem historyk powinien się kierować w swojej profesji? Od
razu pragnę zaznaczyć, że z rozważań moich wyłączam zagadnienie tematu prac
cenzusowych, zwłaszcza magisterskich. Te bowiem powstają najczęściej jako rezultat
kierunku zainteresowań i określonej polityki badań profesora, katedry, instytutu.
Student na ogół rzadko sam potrafi ocenić, który przedmiot badań pozwoli mu na
to, by z jednej strony wykazać się podstawowymi umiejętnościami pracy naukowej,
czyli przede wszystkim opanowaniem warsztatu, a z drugiej - wnieść, choćby w nie-
wielkim stopniu, coś nowego do wiedzy o podjętym zakresie badań. W związku
z tym przy wyborze tematu nie może on nie korzystać z rady swojego opiekuna
uniwersyteckiego. W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję: zauważyli Państwo
zapewne, że wymieniłem wśród znamion pracy magisterskiej to, iż powinna ona
mieć pewne wartości poznawcze. Już bowiem na tym pierwszym poziomie jej
uprawiania, nasza dyscyplina jawi się jako przedsięwzięcie na wskroś intelektualne,
jako wyzwanie dla naszego umysłu ze strony tego, co przeszłość zostawiła nam
w postaci dziedzictwa artystycznego. Pragnę to mocno podkreślić także dlatego,
aby wyraźnie oddzielić historię sztuki jako dziedzinę umysłowego poznania od tego
wszystkiego, co z niej czerpie i co bez niej istnieć nie może, ale co jest działaniem
praktycznym i służy utrzymaniu oraz zabezpieczeniu tego dziedzictwa.

Wrócę jednak do zagadnienia wyboru tematu, zagadnienia wysuniętego na
początek naszych rozważań. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy już dostatecznie
uzbrojeni, by prowadzić samodzielne studia nad sztuką, i rozglądamy się po jej
obszarach w poszukiwaniu tematu. Co wtedy zachodzi? Na pewno poszukiwaniom
tym kierunek nadaje uniwersytecka formacja, którą odebraliśmy, więc dziedzina
i okres, które były głównym przedmiotem studiów na naszym seminarium albo
które wykładał ceniony przez nas profesor. Może to też być zjawisko, określane
mianem „mody”; wiadomo jak dalece na zainteresowanie jakimś stylem, jakąś
epoką, jakimś środowiskiem artystycznym może wpływać atmosfera intelektualna
naszego kulturowego otoczenia. Na wybór pola badań może wreszcie oddziaływać
czynnik tak prozaiczny jak miejsce pracy historyka sztuki czy określone przed-
sięwzięcie naukowe, w które udało mu się włączyć i tym samym zapewnić sobie
po prostu środki niezbędne do egzystencji. Przekonany jestem jednak głęboko,
że u rasowego historyka sztuki, w jego zwrocie w stronę określonych dziedzin
i okresów w sztuce, dominującą rolę odgrywają nie tamte czynniki, ale wewnętrzne,
silne poruszenie, jakie tylko pewne przejawy twórczości artystycznej wywołują
w jego oku i w jego umyśle. Pojawia się tajemniczy, trudny do ujęcia w słowach
magnes, który go przyciąga do tego, a nie innego przedmiotu. Magnes, którego
oddziaływania badacz mógł doświadczyć zresztą bardzo wcześnie, wówczas kiedy
zapisywał się na historię sztuki i kiedy w trakcie studiów wybierał określone se-
minarium. Ale teraz, kiedy nabiera samodzielności, ten wcześnie obrany kierunek
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zainteresowania umacnia się w jego świadomości naukowej i ukazuje mu coraz
więcej swoich powabów. Wierność temu, co do nas od początku woła i co z czasem
w naszym umyśle staje się przemożną siłą, uważam za fundament naszej pracy.

Wiem dobrze, że dotykam w tym momencie tej sfery relacji człowieka ze
światem, która jest niezmiernie trudna do opisania, a pojęcia, jakie się do niej
odnoszą są przedmiotem sporów w nauce. Dotykam bowiem szczególnej emocji,
jaką człowiek odczuwa, patrząc na pewne wytwory ludzkiej cywilizacji i posłuszny
jej nazywa te wytwory pięknymi. Włącza je bowiem do tej samej sfery zachwy-
tu, który wywołuje w nim świat stworzony. Nie może być mowy o tym, ażebym
tutaj - to rzecz oczywista - zajmował się naturą tego wzruszenia czy próbował
definiować jego źródło - dzieło sztuki. Nie jest to nam zresztą w tej chwili po-
trzebne. Przypomnieć natomiast i mocno podkreślić trzeba, że - jakkolwiek tę
sferę ludzkich przeżyć ujmiemy w kategoriach nauki - emocjonalny stosunek do
sztuki nieodłączny jest od jej badania. Więcej, nie wyobrażam sobie dobrej historii
sztuki bez głębokiego przeżywania jej przedmiotu, takiego które zaspokaja w nas,
choćby tylko częściowo, tajemniczy głód doznań wychodzących poza nasze czysto
egzystencjalne potrzeby.

Należy jednak od razu zauważyć, że na to nasze nieodparte pragnienie obco-
wania ze sztuką, na nasze zapatrzenie się w jej wytwory, nakłada się pewien filtr.
Owym filtrem jest to, co określiłbym jako pamięć historii. Człowiek współczesny,
a już szczególnie współczesny Europejczyk, jest istotą, którą głęboko przenika
świadomość udziału w dziejach ludzkości oraz tych dziejów pewna znajomość - ta
ostatnia nieuchronnie zabarwiona wartościującym lub przynajmniej hierarchizują-
cym spojrzeniem. Nasza zaś przynależność do kultury jednego kontynentu, kraju,
regionu czy nawet miasta, ale także czasami sprzeciw wobec tej przynależności,
inaczej mówiąc nasz zawsze stronniczy stosunek do przeszłości, jest tym, co z nie-
ubłaganą siłą prowadzi nasze upodobanie w stronę jednych zjawisk artystycznych
i sprawia, że do innych zachowujemy dystans. W taki sposób spotykają się ze sobą
w naszym umyśle sztuka i historia i tworzą razem jedno, raczej zamknięte, uprzy-
wilejowane przez nas pole naukowego zainteresowania. Z biografii niektórych
historyków sztuki możemy wnioskować, że pól takich jednostka może czasami
dostrzegać kilka i z powodzeniem każde z nich osobno uprawiać. Wielu było ta-
kich, którzy wspaniale pisali i o średniowieczu, i o nowożytności, i o malarstwie,
i o rzemiośle artystycznym.

Dobrze - powie ktoś - jeżeli pole badawcze jest tak silnie zdeterminowane
naszym upodobaniem do jakiejś sztuki, a zarazem poglądami cywilizacji, do
której należymy, to gdzie tu jeszcze miejsce na wybór, zwłaszcza na wybór czegoś
tak konkretnego i rozstrzygającego o naszym powodzeniu w życiu naukowym
jak wybór tematu badania? Kierując się tym wszystkim, co a priori formuje jego
predylekcje do tej a nie do innej epoki, do tej a nie do innej dziedziny twórczości,
historyk sztuki dysponuje jednak potencjałem, który pozwala mu w stan wiedzy
o danej epoce czy dziedzinie na tyle wniknąć, że potrafi ocenić, co będzie mógł
o niej nowego powiedzieć. Decyduje o tym jego naukowa erudycja. Do samodziel-
nej pracy powinniśmy przystępować z reguły już uzbrojeni w wiedzę o badaniach
nad obszarem, który nas szczególnie interesuje, i jeżeli ta wiedza nie jest jeszcze
pełna, musimy ją uzupełnić. Bez tego niczego nie będziemy w stanie osiągnąć.

W tym miejscu rozważań nie mogę pominąć pojęcia będącego sprawdzianem
skuteczności każdej z nauk szczegółowych - pytania. Do poznawanej przez nas
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rzeczywistości docieramy bowiem tylko przez odpowiedzi na pytania, jakie do
tej rzeczywistości odnosimy. To przede wszystkim stawiania pytań powinniśmy
uczyć się na studiach, a potem, już samodzielnie, ich katalog powiększać, a same
pytania zaostrzać, jeżeli pragniemy mieć skuteczny udział w pracy badawczej.
Jak rodzą się pytania? W czym tkwią źródła ich treści i ich porządku w bada-
niu? Obserwując historię sztuki jako jedną z nauk szczegółowych, dochodzę do
wniosku, że - może Państwo uznają tę obserwację za banalną - pytania w naszej
dyscyplinie, zależą od tego, co uważamy za bezpośredni przedmiot jej poznania.
Inaczej mówiąc, wybór określonej opcji epistemologicznej pociąga za sobą stra-
tegię badań i dobór narzędzi.

Już przed laty, kiedy zacząłem bliżej przyglądać się pozycji historii sztuki wśród
nauk humanistycznych i właściwym jej operacjom, problem wyboru drogi, jaką
przyjmujemy, przystępując do badania sztuki, znalazł się w centrum mojej uwagi.
Stał się on osią rozważań, jakie zawarłem w rozdziale zatytułowanym Elementy
metodologii, znajdującym się w książce Wstęp do historii sztuki3. Istotę przedsta-
wionych tam poglądów ująłem następnie w zwięzłej formie w artykule O dwóch
sposobach uprawiania historii sztuki4. Przyjąłem wówczas stanowisko, że jeżeli za
przedmiot poznania naszej dyscypliny uznajemy sztukę, czyli zbiór już zaistniałych,
materialnych dzieł stworzonych przez człowieka, dzieł, którym przypisujemy war-
tości artystyczne, czyli wspomnianą własność wzbudzania w odbiorcy szczególnego
przeżycia - to możliwe są dwa zasadnicze sposoby uprawiania historii sztuki.

Pierwszy z nich, to badanie dzieła pojedynczego. W tym przypadku rozpatruje-
my dzieło jako „zamknięty” kosmos, którego zasięg wyznaczają granice materialne-
go przedmiotu uznanego przez nas za dzieło sztuki. Tworzą go konfiguracje form
i barw; w dziełach przedstawiających ułożone tak, że jako całość wyglądem swym
upodabniają się lub przynajmniej zbliżają do jakiejś rzeczywistości wobec dzieła
zewnętrznej. Kosmos ten odczytujemy jako sensowną budowlę, czyli strukturę,
w której rozpoznajemy elementy i zachodzące między nimi relacje. Rozpoznanie
to dotyczy elementów i relacji, które nasza analiza ujawnia zarówno w takich
dziełach, jak budowle i wytwory tzw. rzemiosł artystycznych, jak i w tych, które
przedstawiają jakąś rzeczywistość. W przypadku tych drugich przedmiotem roz-
poznania są elementy i relacje zarówno struktury przedstawiającej, czyli formy,
jak i struktury przedstawienia, czyli obrazu. Wyróżnione w drodze postrzegania
wzrokowego elementy i ich wzajemne relacje przeobrażają się w naszym umyśle
w pojęcia, dla których nazw szukamy w zastanym, już ukształtowanym, ale wciąż
zmieniającym się języku historii sztuki. To właśnie te rozpoznane w dziele skład-
niki w postaci swoiście ukształtowanych brył trójwymiarowych, plam barwnych
o ściśle wyznaczonym zasięgu czy linii o zdefiniowanym przebiegu układają się
w jednorazowe związki, a my w tę jednorazowość wówczas naszą pracą się wgłę-
biamy, badamy jej prawa i naturę, pytając jednocześnie, czy konstytutywne cechy
dzieła nie znajdują gdzie indziej analogii, a jeśli podobieństwa takie istnieją, to
co mówią one o jego genezie. Odnosimy na koniec dzieło do świata otaczającego
artystę, chcąc wiedzieć, co z tego świata na akt twórczy oddziałało.

3 Zob. Wstęp do historii sztuki, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 213-306; przedruk pod
zmienionym tytułem: Przedmiot historii sztuki, w: Literatura a malarstwo - malarstwo a litera-
tura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red. G. Królikiewicz et al., Kraków 2009, s. 95-146.

4 Zob. P. Skubiszewski, O dwóch sposobach uprawiania historii sztuki,,,Teksty”, 5 (17), 1974, s. 57-85;
to samo w języku francuskim: Les deux approches principales en histoire de l’art, w: Actas del
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Sztuka przejawia się w zbiorze dzieł sztuki i nasze „przednaukowe” spotkanie
z nią podpowiada nam, że jest ona rzeczywistością zajmującą autonomiczne miejsce
w dorobku ludzkości, a przy tym, że jest rzeczywistością swoiście zorganizowaną.
To pierwsze z nią spotkanie wskazuje także, iż nawet jej odległe od siebie czasowo
i przestrzennie przejawy często łączą ze sobą jakieś więzi, i że dlatego możemy w tym
olbrzymim zbiorze wyodrębniać mniejsze, sensowne całości. Jeżeli zaś takie mniejsze
całości pragniemy zdefiniować, przedmiot naszego badania będzie całkiem inny,
aniżeli ten który przed chwilą rozważaliśmy, mówiąc o badaniu pojedynczego dzieła
sztuki. Pojedyncze dzieła sztuki bowiem, jako swoiste kosmosy pod żadnym wzglę-
dem „nie przylegają” do siebie. Jako zamknięte całości, jako jednostkowe struktury są
ze sobą w rzeczywistości nieporównywalne. Jeżeli je ze sobą zestawiamy - a przecież
porównanie jest fundamentem poznania w historii sztuki - to porównujemy wów-
czas nie całości, lecz wyodrębnione z tych całości elementy i łączące je relacje. 1 to
jest właśnie ten drugi sposób uprawiania historii sztuki. Jeżeli dzieła sztuki układają
się w naszych oczach w jakiś sensowny szereg, to tylko dlatego, że potrafimy każde
z nich „rozłożyć” na jego znaczące składniki i ujawnić tych składników wzajemną
strukturalną zależność, by następnie te same lub bardzo podobne elementy i relacje
odnaleźć w innych dziełach. Tę powtarzalność pewnych jakości w kolejnych dziełach,
to ich trwanie, Henri Focillon nazwał niezwykle trafnie „życiem form”. Focillon
głównym przedmiotem swojej historii sztuki uczynił właśnie to, co spaja szeregi dzieł
w zbiory, w zbiory koherentne, pomimo że poszczególne dzieła mogą być od siebie
oddzielone długim czasem i znaczną przestrzenią5. Pisząc o tym zagadnieniu przed
laty,posłużyłem się wprowadzonym przez Georgea Kublera, a przejętym przezeń
z topologii, pojęciem ciągu6. Ciągi budujemy, biorąc pod uwagę powtarzające się
w dziełach te same lub podobne znamiona, te zaś powtarzające się znamiona od-
krywamy w kolorystyce, formach, kompozycjach, proporcjach części składowych,
a także w tematach i motywach przedstawień - a zatem w tym wszystkim, co
stanowi budulec sztuki. Dopiero tak powstała struktura diachroniczna, „nałożona”
na szereg dzieł, jeżeli jest prawidłowo zbudowana, ujawnia ich wzajemne związki.
Dopiero wtedy też może historyk sztuki postawić pytanie o to, czy związki te dają
się wyjaśnić jakimś fragmentem procesu dziejowego.

Różnica między tymi dwoma sposobami uprawiania historii sztuki jest więc
zasadnicza. Badając pojedyncze dzieło, pozostajemy w granicach wyznaczonych
przez przedmiot realny, nad którym - by użyć terminologii Romana Ingardena -
nadbudowujemy przedmiot intencjonalny7. Jest rzeczą oczywistą, że rozpoznane

XXIII Congresso International de Historia del Arte, Espańa entre el Mediterraneo y el Atldntico,
Granada, t. 3, Granada 1978, s. 607-621.

5 Zob. H. Focillon, Vie des Formes, Paris 1934. Bodaj najpełniej swojej idei dziejów sztuki jako „życia
form” autor dał wyraz w świetnej książce Art dIOccident. Le Moyen Age roman et gothiąue (Paris
1938). Bardzo sugestywne słowa o tym wielkim badaczu i jego dziele wypowiedział Germain Bazin
(.Histoire de Fhistoire de Fart de Vasari a nosjours, Paris 1986, s. 261-263).

6 Zob. G. Kubler, The Shape ofTime. Remarks on the History ofThings, New Haven-London 1962, s. 33-39
(wyd. polskie: Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, tłum. J. Hołówka, Warszawa 1970, s. 54-63).

7 Swoją teorię poznania dzieła sztuki i związany z nią aparat pojęciowy ten wielki filozof przedstawił
najpierw na przykładzie analizy dzieła literackiego (zob. R. Ingarden, Das literarische Kunstwerk.
Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft, Halle 1911).
Następnie odniósł ją i obszernie rozwinął w odniesieniu do dzieła sztuk wizualnych (zob.: idem,
O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki, Kraków 1946; idem, O dziele architektury, „Nauka i Sztuka”,
2,1946, nr 1, s. 3-26 i nr 2, s. 26-51 [przedruki znajdują się w polskich i zagranicznych zbiorach prac
tego autora]).
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w nim jakości musimy odnosić do ich odpowiedników w innych dziełach, ponie-
waż inaczej nie moglibyśmy prawidłowo „umieścić” rozpatrywanego przez nas
tworu artystycznego w odpowiednim szeregu dzieł i, w konsekwencji, nie mog-
libyśmy ustalić jego związku z dziejami człowieka. Nie możemy więc nie umieć
dostrzegać cech znamionujących pojedynczy przedmiot badania także w innych
dziełach. Zakres tych poszukiwań będzie wszakże zawsze wyznaczony tym, co
najpierw rozpoznamy w jednostkowym dziele, bo to ono ma odsłonić całą swoją
specyfikę przy końcu badania. W historii sztuki uprawianej drugim sposobem,
dzieła sztuki - pojmowane jako zamknięte całości o granicach wyznaczonych
przedmiotem realnym - schodzą na drugi plan w operacjach poznawczych. Naj-
pierw bowiem szukamy w nich podobieństw, powtarzających się w nich elementów
oraz łączących te składniki relacji, te zaś wyodrębniamy jako osobne przedmioty
poznania. Tak powstałe struktury diachroniczne mają wszystkie cechy tworów wy-
abstrahowanych z realnego świata sztuki, ale to one dopiero, jeżeli będą prawidłowo
zdefiniowane, pozwolą ułożyć pojedyncze dzieła w sensowny zbiór, a następnie
zbiór ten odnieść do odpowiednich zjawisk procesu dziejowego.

Kiedy przed laty przedstawiałem przypomniane tutaj poglądy, miałem oczy-
wiście świadomość tego, że przynoszą one tylko jeden z możliwych opisów pracy
historyka sztuki. Miałem także świadomość tego, że leżący u ich podstaw dycho-
tomiczny podział operacji poznawczych naszej dyscypliny należy do dyskursu
epistemologicznego i że jego konsekwentne stosowanie w praktyce badawczej jest
bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. W swej niezliczonej bowiem liczbie odmian
praktyka historii sztuki niemal zawsze łączy w jednym postępowaniu badanie
pojedynczego dzieła jako zamkniętej, nierozerwalnej całości, z traktowaniem sze-
regów dzieł jako materiału, z którego „wyjmujemy” określone jakości i tworzymy
z nich znaczące według nas ciągi; jedno nie może istnieć bez drugiego. Świado-
mość ta nie opuszcza mnie do chwili obecnej. Jeżeli jednak wracam do tamtych
myśli, to dlatego, że stając w tej chwili przed Państwem z garścią refleksji na temat
uprawianego przez nas zawodu, pragnę bardzo mocno podkreślić potrzebę tego,
byśmy jasno zdawali sobie sprawę z tego, czy celem naszego poznania jest dzieło
jednostkowe, czy też to, co wiele pojedynczych dzieł ze sobą łączy. W tym roz-
różnieniu nadal dostrzegam narzędzia tak potrzebnej badaczowi ciągłej kontroli
poprawnego formułowania pytań.

Zauważyli Państwo zapewne, że kiedy przedstawiałem swój pogląd na przed-
miot poznania w historii sztuki, mówiłem wyłącznie o sztuce samej, o sposobach
jej rozpoznawania w jednym dziele lub w ich szeregach. Temu zaś, że wyróżnione
przez nas zjawisko artystyczne możemy na pewnym etapie badań odnieść, i rzeczy-
wiście odnosimy, do procesu dziejowego, poświęciłem zaledwie po jednym zdaniu
przy końcu każdego odcinka tych rozważań. Uważam bowiem, że właściwym
przedmiotem historii sztuki rozumianej jako zespół tylko jej właściwych operacji
poznawczych jest twórczość artystyczna zastygła w jej dziełach; podkreślam w tym
miejscu słowo „zastygła”. Niektórzy uznają tę obserwację za oczywistą, wręcz za
banalną. Inni z nią się nie zgodzą, wytykając mi, że nie biorę pod uwagę istnienia
pierwszego członu nazwy naszej dyscypliny, czyli słowa „historia”, a wraz z nim
tego, co ono implikuje - czynnego w dziejach człowieka.

U źródeł przyjętego przeze mnie stanowiska stoi w głównej mierze - jak
mniemam - stan historii sztuki w czasach, kiedy pobierałem naukę na uniwer-
sytecie. Dokładniej rzecz ujmując, oddziałały na to stanowisko z jednej strony
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dorobek badawczy i sposób przedstawiania sztuki na wykładach przez uczonych
należących do dwóch lub trzech generacji, które poprzedziły czas moich studiów,
a z drugiej - metodologia głoszona w najbardziej znaczących w tamtych latach
środowiskach Wiednia, Hamburga i Berlina.

Historia sztuki wyrobiła sobie status nauki uniwersyteckiej w ciągu pierwszej
połowy XIX wieku, ale do końca tego stulecia przemożny wpływ wywierały na nią
wywodzące się w gruncie rzeczy jeszcze od Giorgia Vasariego wartościujące poglądy
na sztukę. Duża część piśmiennictwa naszej dyscypliny tego czasu głosiła jawne
lub ukryte sądy, według których normą była sztuka antyczna i w których często
pobrzmiewała Vasariańska koncepcja dziejów sztuki jako twórczości rozwijającej
się od prymitywnych początków, przez jej szczytowe osiągnięcia, aż do upadku.
Herbert L. Kessler, analizując siłę spuścizny Vasariego, pisał o „tyranii włoskiego
modelu w historii sztuki”8. Sprawiało to, że dziedziny badań, do których rozwijająca
się żywiołowo w XIX wieku nauka nie mogła już i nie chciała przykładać tych tra-
dycyjnych kryteriów wartościowania - a znalazły się wśród nich przede wszystkim
historia architektury średniowiecznej i średniowieczna ikonografia - były upra-
wiane właściwie niezależnie, niejako paralelnie do historii sztuk przedstawiających.
Należy przypomnieć, że choćby tylko w tych dwóch zakresach, ówczesna nauka
mogła pochwalić się wypracowaniem bardzo skutecznych, do dzisiaj stosowa-
nych metod badania i doskonałymi, dotąd budzącymi podziw wynikami. Uczeni
francuscy skupieni wokół Arcissea hrabiego de Caumont i publikujący swe prace
w „Congres Archeologiąue de France” (od 1834) oraz w „Bulletin Monumental”
(od 1835) poddawali architekturę średniowieczną rygorystycznej analizie morfo-
logicznej, na podstawie której budowali aparat pojęć stylowych i typologicznych
całkowicie wolny od panującego w ówczesnej historii sztuk przedstawiających
ducha ocen normatywnych9. Badacze rzeźby, malarstwa i rzemiosł średniowiecza,
z wykształcenia teologowie i religioznawcy (wśród nich na pierwszym miejscu
we Francji Charles Cahier [1807-1882] i współpracujący z nim Arthur Martin
[1801-1856], a w Niemczech Ferdinand Piper [1811-1889]), zerwali z tym, co było
fundamentem postvasariańskiej tradycji - z badaniem pojedynczego obrazu czy po-
jedynczej rzeźby, pojmowanych jako najwyższe osiągnięcie sztuki, jako sprawdzian
miejsca, jakie zajmuje twórca na skali ocen wartości artystycznych. Zwracając swoje
wnikliwe spojrzenie na średniowiecze, odkrywali, że malowidła zdobiące wnętrze
romańskiego kościoła, figury na fasadzie gotyckiej katedry i witraże wypełniające jej
okna, czy wreszcie wykonane w emalii lub inną techniką sceny zdobiące ówczesny
sprzęt liturgiczny tworzą całość, której jakość należy oceniać, nie tylko sprawdzając
wierność pojedynczego przedstawienia wobec jego literackiego źródła i użyte w tym
celu środki artystyczne, lecz także dostrzegając jej jedność, a jednocześnie złożoność.
Zaczęli odczytywać w tych zespołach wyobrażeń samodzielną wypowiedź łączącą
w jedno myśl i sztukę i rozpatrywali zagadnienie jej wewnętrznej budowy, dzisiaj

8 H.L. Kessler, On the State of Medieval Art History, „The Art Bulletin”, 70,1988, s. 166, przyp. 7.
Inspiracją dla autora było to, co na ten temat pisała wcześniej Svetlana Alpers (The Art of De-
scribing. Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago 1983, szczeg. s. XIX-XX, 38,59 [wyd. nie-
mieckie: 1985; wyd. francuskie: 1990]).

9 O genezie i rozwoju tego nurtu badawczego zob. Arcisse de Caumont (1801-1873)■ Erudit normand
et fondateur de Yarcheologie franęaise. Actes du colloąue international organise a Caen du 14 au
16 juin 2001 par la Societe des Antiquaires de Normandie, red. V. Juhel, Caen 2004 (= Memoires
de la Societe des Antiąuaires de Normandie, 40).
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moglibyśmy powiedzieć - jej struktury10. Emile Małe (1862-1954), który podjął ich
dziedzictwo oraz rozwinął i udoskonalił ich spojrzenie na sztukę średniowieczną,
takimi słowy rozpoczynał swą monumentalną syntezę sztuki religijnej we Francji
XIII wieku, dzieło wydane w wersji książkowej po raz pierwszy w roku 1898, ale
złożone z wcześniej napisanych artykułów: „Średniowiecze miało zamiłowanie do
porządku. Do sztuki wprowadzało ład tak jak wprowadzało ład do dogmatu, do
ludzkiej wiedzy i do społeczeństwa. Przedstawianie świętych tematów było wiedzą,
która miała swoje zasady i która nie mogła zostawiać miejsca na dowolne działanie
jednostki”11.1 zaraz dalej precyzował: „W sztuce średniowiecznej, troska o porządek
rozciąga się aż po najmniejsze szczegóły i określa wyszukane układy przedstawień”12.

Jego intelektualni poprzednicy i mistrzowie, nawet jeżeli zajmowali stanowiska
akademickie, w życiu naukowym stali w gruncie rzeczy obok tego, co uważano
za trzon historii sztuki - badania nad malarstwem prowadzone ze stanowiska
estetyki normatywnej. Wyrazem odrębności pozycji tych kierunków w stosunku
do głównego nurtu naszej dyscypliny na uniwersytetach były terminy odnoszone
do ich przedmiotu badań. We Francji historię architektury średniowiecznej okreś-
lano jako archeologie du Moyen Age13, w Niemczech zaś badania nad ikonografią
średniowieczną nazywano Monumentale Theologie14, żeby się ograniczyć do tych
dwóch, najbardziej znanych przykładów.

Tendencje, które zmierzały do wyzwolenia historii sztuki z gorsetu estetyki
normatywnej i do przeobrażenia jej w naukę zdolną jednolitym aparatem po-
znawczym objąć wszelką twórczość artystyczną bez względu na czas powstania
i dziedzinę wypowiedzi, narastały na różnych polach badań i dochodziły do głosu
w rozmaity sposób. Wspomniana przed chwilą działalność historyków architektury
i ikonografii średniowiecznej była tylko fragmentem wielkiego procesu, który miał
doprowadzić do zasadniczego przełomu w rozwoju historii sztuki pod koniec
XIX wieku15. Historycy naszej dyscypliny zgodnie uważają, że te narastające ten-
dencje z największą energią skupiły się i znalazły wyraz w pracach tzw. pierwszej

10 Stanowisko to zarysowało się wyraźnie w monografii witraży katedry w Bourges, którą napisali
Arthur Martin i Charles Cahier (Monographie de la cathedrale de Bourges, cz. 1: Vitraux du
XIIT siecle, Paris 1841-1844), a następnie w serii artykułów opublikowanych przez nich w zbiorze
Melanges darcheologie, d’histoire et de litterature, 1.1-4, Paris 1847-1856. Por. też F. Piper, Mytho-
logie und Symbolik der christlichen Kunst von der dltesten Zeit bis ins sechzehnte Jahrhundert,
1.1-2, Weimar 1847-1851.

11 E. Małe, Kart religieux du XIIIe siecle en France. Etude sur Yiconographie du moyen age et sur
ses sources d’inspiration, wyd. 8, Paris 1948, s. 1.

12 Ibidem, s. 8.
13 To znaczenie terminu przyjęło się w środowisku badaczy skupionych wokół hrabiego de Cau-

mont i utrzymało się w języku francuskim bardzo długo, do lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XX w. Także obecnie spotyka się osoby, które historyka architektury średniowiecznej określają
mianem archeologue, w czym wciąż można dostrzec echo poglądu oddzielającego badacza tej
dziedziny od historyka malarstwa czy rzeźby.

14 Zob. F. Piper, Einleitung in die Monumentale Theologie, Gotha 1867.
15 Badaczem, którego prace odegrały szczególnie ważną rolę w powstaniu historii sztuki jako auto-

nomicznej nauki, był Anton Springer (1825-1891). Pojedyncze dzieło, bez względu na dziedzinę
twórczości, było dla niego punktem wyjścia do wiedzy o sztuce danej epoki i środowiska. Anali-
zując dzieło, brał pod uwagę rozmaite, jak na ówczesny stan humanistyki, bardzo zróżnicowane
kryteria. Twórczość artystyczna była dla niego nierozerwalną całością, działaniem człowieka
wykazującym ciągłość w historii, czemu dał wyraz w wielkim, monumentalnie zakrojonym
zarysie powszechnych dziejów sztuki Handbuch der Kunstgeschichte (Stuttgart 1855; później
liczne wydania, częściowo w opracowaniu i z uzupełnieniami innych autorów).
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wiedeńskiej szkoły historii sztuki. Jej niezwykle utalentowany przedstawiciel,
Alois Riegl (1858-1905), powszechnie uchodzi za tego, który pierwszy pokazał jak
sztuka powstająca w jednym czasie i w jednym środowisku może wypowiadać
się w dziełach rozmaitych nie tylko pod względem ich funkcji pełnionej w spo-
łeczeństwie - co bezsporne - lecz także w dziełach bardzo zróżnicowanych pod
względem wyrazu i miejsca na skali wartości artystycznej; że zatem każdorazowo
musimy wnikać w splot czynników prowadzących do określonego rozwiązania
i że bezużytecznym dla oceny badanego zjawiska w sztuce jest przyjmowanie
przez patrzącego jakiejś stałej normy twórczej16. Biorąc za przedmiot jednej ze
swoich wielkich prac ornament, dziedzinę lekceważoną przez uczonych zwró-
conych w stronę tradycji antycznej w sztukach przedstawiających, Riegl zajął się
zjawiskiem podejmowania niektórych starych wzorów dekoracji w epokach póź-
niejszych i mechanizmem ich przetwarzania. Kładł w ten sposób podwaliny pod
nowy, niezwykle płodny kierunek badań, jakim miały stać się studia nad długim
trwaniem niektórych form i motywów w sztuce17. Obecnie to wszystko jest dla nas
oczywistością, ale tak wcale nie było na przełomie XIX i XX wieku, kiedy wciąż
jeszcze różne odmiany kultu starożytności wpływały na sposób widzenia sztuki.
Wystarczy tutaj przypomnieć długotrwałe i silne oddziaływanie pism Jacoba
Burckhardta (1818-1897), dla którego renesans włoski był - jako odrodzenie anty-
ku - szczytowym wyrazem doskonałości kultury europejskiej. Burckhardt w sztuce
tej epoki dostrzegał niedoścignioną normę wszelkiej twórczości artystycznej.

W tym samym czasie dokonała się zasadnicza zmiana w spojrzeniu historii sztu-
ki na jej własne miejsce wśród innych nauk oraz na jej własne metody. Bez wątpienia,
duże znaczenie miało to, że nasza dyscyplina, w drugiej połowie XIX wieku coraz
liczniej reprezentowana przez osobne katedry uniwersyteckie, nabierała znaczenia
jako osobna gałąź wiedzy akademickiej, a jej przedstawiciele coraz lepiej widzieli od-
rębność i specyfikę swoich badań. W refleksji epistemologicznej nad historią sztuki
przełom przyniosły prace oraz działalność Maxa Dessoira (1867-1947). Ten filozof
i psycholog wystąpił z wielkim programem budowy jednej, ogólnej nauki ogarnia-
jącej całą wiedzę o sztuce, Allgemeine Kunstwissenschaft18. Projekt ten był utopią,
ale Dessoir, rozwijając swoją koncepcję, wykazał przy okazji całkowitą odmienność
przedmiotu oraz metod historii sztuki i estetyki. To on przeciął ostatecznie, od stro-
ny teoretycznej, więzy, które dotychczas łączyły te dwie różne dyscypliny. Założył
w roku 1906 pismo „Zeitschrift fur Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft”,
w którym on i bliscy mu poglądami autorzy podjęli trud refleksji nad tym, czym
są metody i narzędzia historii sztuki. W artykule, napisanym na stulecie istnienia
czasopisma, Willibald Sauerlander zauważył, że na tym właśnie polega największa
zasługa Maxa Dessoira dla nauki: sam historykiem sztuki nie będąc, zasadniczo
przyczynił się do tego, że historia sztuki zaczęła odtąd zbroić się w wiedzę o sobie
samej, o sobie tylko właściwych operacjach intelektualnych19.

16 Najpełniej Alois Riegl dal temu wyraz w książce Die spdtrómische Kunstindustrie nach den
Funden in Ósterreich-Ungarn, 1.1, Wien 1901.

17 Zob. idem, Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin 1893.
18 Zob. M. Dessoir, Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft in den Grundziigen, Stuttgart 1906.
19 Zob. W. Sauerlander, Kunstgeschichte und Bildwissenschaft, w: Asthetik in metaphysikkritischen

Zeiten. 100 Jahre „Zeitschrift fur Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft”. Sonderheft 8 der
Zeitschrift fur Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, red. J. Friichtl, M. Moog-Griinewald,
R Theisohn, Hamburg 2007, s. 93-108, szczeg. s. 95-98.
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To na łamach „Zeitschrift fur Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft”
młody, zaledwie dwudziestotrzyletni Erwin Panofsky, podjął w roku 1915 dyskusję
z Heinrichem Wolff! i nem na temat narzędzi analizy formalnej dzieła, jakie ten
wielki i niezwykle wpływowy badacz wprowadził do dyskursu ówczesnej historii
sztuki. Jak wiadomo, w dociekliwym spojrzeniu na dzieło, w rozbiorze jego formy
i w prawidłowym rozpoznaniu tylko jemu właściwych jakości Wólfflin upatrywał
podstawę do określenia jego stylu, będącego z kolei przejawem osobowości artysty
albo ducha danej epoki lub środowiska. Przy tym pojęcia, które historyk sztuki
odnosi do odkrywanych w dziele jakości, nazwane przez Wólfflina „podstawo-
wymi pojęciami historii sztuki” (Kunst ges chich tli che Grundbegriffe) są kategoriami
apriorycznymi, immanentnymi poznającemu umysłowi20. Z tym właśnie poglądem
- nie z samymi pojęciami - polemizował Panofsky. Pisał on, że odkrywane przez
badacza i ujmowane w proponowanych przez Wólfflina pojęciach jakości dzieł
sztuki nie są niczym innym, jak rozwiązaniami konkretnych zadań twórczych,
jakie stawiali przed sobą w danym czasie i w danym środowisku artyści, i że jako
takie właśnie wymagają one ze strony historii sztuki wyjaśnień21.

Następny wielki krok na drodze do określenia epistemologicznego statusu pojęć,
którymi posługuje się historia sztuki, uczynił wybitnie uzdolniony uczeń Erwina
Panofsky ego i Ernsta Cassirera, później słynny badacz renesansu, Edgar Wind (1900-
-1971). W artykule z roku 1925, opublikowanym również w „Zeitschrift fur Asthetik
und Allgemeine Kunstwissenschaft”, rozwinął on i doprowadził do ostatecznych
konkluzji myśl Panofsky ego22. Według Winda, Wólfflinowskie Kunstgeschichtliche
Grundbegriffe to nic innego, jak terminy morfologiczne określające pewne cechy
dzieł, jednocześnie tak dalece uogólniające i niedokładne, że dopuszczają wysoce
subiektywne rozumienie owych znamion23. Powstają, ponieważ umysł historyka
sztuki postrzega morfologię każdego dzieła jako pewien system, w którym - mając
już przecież jakiś ogólny ogląd twórczości artystycznej - doszukuje się realizacji
określonej koncepcji artystycznej. Wind uważał, że kiedy historyk sztuki patrzy
na jakieś dzieło, w jego umyśle powstaje swoisty konstrukt myślowy, Idealgebilde,
który nazwał on „problemem artystycznym” (ein kunstlerisches Problem). „Problem

20 Przełomową była, z tego punktu widzenia, jego książka Renaissance und Barock. Eine Untersu-
chung iiber Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien (Miinchen 1888). Później Heinrich
Wólfflin wyłożył w całości swoją teorię „podstawowych pojęć historii sztuki” w książce Kunst-
geschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst (Miinchen
1915). Do teorii tej Wólfflin wrócił pod koniec życia, częściowo modyfikując swoje poglądy, ale
kwestii tej w tym miejscu nie podejmuję, ponieważ wykracza ona poza główny wątek moich
rozważań; na temat tych zmian zob. m.in. W.E. Kleinbauer, Modern Perspectives in Western
Art History, New York 1971, s. 154.

21 Zob. E. Panofsky, Das Problem des Stils in der bildenden Kunst, „Zeitschrift fur Asthetik und
Allgemeine Kunstwissenschaft”, 10,1915, s. 460-467. W zakończeniu tego artykułu autor pisał,
że w wielkich darstellerischen Problemen należy dostrzegać „die ausdrucksvollen Auswirkungen
des Geistes”. Erwin Panofsky później rozwinął ten pogląd i wzbogacił w dwóch artykułach: Der
Begriff des Kunstwollens „Zeitschrift fur Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft”, 14,1920,
s. 321-339, i Uber das Verhaltnis der Kunstgeschichte zur Kunsttheorie. Ein Beitrag zu der Erórte-
rung uber die Móglichkeit „Kunstwissenschaftlicher Grundbegriffe”, ibidem, 18,1925, s. 129-161.

22 Zob. E. Wind, Zur Systematik der kunstlerischen Probleme, „Zeitschrift fur Asthetik und Allge-
meine Kunstwissenschaft”, 18,1925, s. 438-486; 25,1931, s. 163-168.

23 Edgar Wind trafnie twierdził, że - na przykład - jakieś przedstawienie będzie dla jednego
badacza więcej, dla innego zaś mniej „malarskie”. Podobnie, antytetyczność takich pojęć, jak
„malarski” versus „linearny” jest relatywna, ponieważ jej stopień zależy wyłącznie od oceny
osoby, która ją dostrzega.
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artystyczny”, według teorii Winda, jest tworem historii sztuki szukającej zrozumienia
i wyjaśnienia konkretnych rozwiązań artystycznych. W jednej z najwnikliwszych
książek, jakie napisano o procesie poznania w historii sztuki, w Art and Anarchy,
Wind powie później: „Our eye sees as our mind reads” („Nasze oko widzi tak jak
nasz umysł czyta [rzeczywistość]”)24. Wind radykalnie zmienił refleksję epistemolo-
giczną historii sztuki, ujawniając to, że my bez przerwy tworzymy konstrukty ideowe,
w których dopatrujemy się odpowiedniości dla niezmiennego przecież świata zaist-
niałych już form, kształtów i barw. Uciekając się do przenośni, można powiedzieć, że
nasz umysł toczy bezustanną, ale wciąż zmieniającą się grę intelektualną ze światem
sztuki. Określając w taki sposób epistemologię naszej dyscypliny, jesteśmy już bar-
dzo daleko od Wólfflinowskiego pojmowania kunsthistorische Grundbegriffe jako
niezmiennych kategorii poznawczych umysłu stającego przed dziełem. Sięgając do
filozofii o jeszcze innej genezie, rozumiemy dobrze w tym kontekście Ingardenowską
koncepcję „nadbudowy” dzieła sztuki nad przedmiotem realnym.

Jest oczywiste, że tylko nieliczni historycy sztuki śledzili ówczesną polemikę
Panofsky ego i Winda z Wólfflinem. I tylko nieliczni pytali o teoriopoznawczy cha-
rakter narzędzi, którymi się sami posługiwali. Historia sztuki była najpierw praktyką,
a wśród jej narzędzi pierwsze miejsce zajmowała wówczas analiza formy. Jak pisał
Willibald Sauerlander we wspomnianym artykule, historia sztuki była do lat trzy-
dziestych minionego stulecia - w głównym swoim nurcie - historią formy w sztuce25.
Kiedy czyta się pisma uczonych z tamtych lat, uderza narastające bogactwo języka,
który podążał za coraz głębszym wnikaniem nauki w morfologię dzieła. Bogactwo
języka dyscypliny rodziło się także wraz z tym, że - uprawiana teraz w bardzo
licznych ośrodkach uniwersyteckich i muzealnych na całym świecie - zaczęła ona
ogarniać swoim zainteresowaniem dorobek artystyczny wszystkich czasów i wszyst-
kich kontynentów. Obecnie, z perspektywy czasu, postrzegamy ten okres jako czas,
w którym dojrzewały i doskonaliły się umiejętności rozbioru struktury dzieła.

Rygorystyczna analiza formy stanowi integralną część postępowania badaw-
czego, które Erwin Panofsky zawarł w swoim słynnym modelu interpretacji dzieła
sztuk przedstawiających, czyli w tym, co zwykliśmy nazywać metodą ikonologiczną.
Należy przypomnieć, że model ten został przez niego przedstawiony w roku 193226.
Według Panofsky ego, do rozpoznania treści „naturalnych” przekazywanych przez
dzieło, nieodzowna jest znajomość stylu, czyli sposobu obrazowania przedmio-
tów, które każdy odbiorca sztuki zna z otaczającej go rzeczywistości. Żeby zaś
rozpoznać treści „umowne” zawarte w dziele, czyli te, które może odczytać tylko
ten, kto dzielił lub nadal dzieli z twórcą ten sam zasób tematów, pojęć i wątków
treściowych, trzeba mieć wiedzę o typach przedstawień danej cywilizacji, czyli
znać konfiguracje form przedstawiających te właśnie tematy, pojęcia i wątki27 * *.

24 E. Wind, Art and Anarchy. The Reith Lectures 1960 Revised and Enlarged, London 1963, s. 64.
25 Zob. W. Sauerlander, Kunstgeschichte und Bildwissenschaft, s. 100.
26 Zob. E. Panofsky, Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden

Kunst, „Logos”, 21,1932, s. 103-119. Artykuł ten, w zmienionej wersji, został następnie opubli-
kowany jako Wstęp (lntroductory) w zbiorze prac Erwina Panofsky ego (Studies in Iconology.
Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York 1939 [= Mary Flexner Lectures on
the Humanities, 7]) i odtąd ta nowa redakcja artykułu z r. 1932 była powtarzana w niezliczonych
zbiorach prac Panofskyego i w ich tłumaczeniach na różne języki.

27 Używam tutaj terminów „naturalny” i „umowny”, zastosowanych przez Krystynę Kamińską,
tłumaczkę artykułu Panofskyego w polskim zbiorze jego pism; zob. idem, Studia z historii
sztuki, wybór, oprać, i wstęp J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.
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Kiedy czytałem prace poświęcone teorii Panofsky ego, zastanawiało mnie, dlaczego
w tak niewielkim stopniu zatrzymywano się w tych omówieniach na pierwszym
kroku postępowania w jego modelu badawczym, na tym fundamencie, jakim jest
precyzyjna analiza formy - analiza, bez której nieosiągalne jest dotarcie umysłem
do dzieła i odczytanie w nim jakiegokolwiek przekazu. Czytając Panofsky ego,
cokolwiek by to było, zawsze najpierw odkrywałem jego oko, a dopiero potem
jego wiedzę.

Mój profesor, ks. Szczęsny Dettloff, założyciel historii sztuki w Poznaniu, nale-
żał do pierwszego pokolenia historyków sztuki kształcących się już po opisanym
wyżej przełomie, w czasie, kiedy dyscyplina nasza odkryła swoją samodzielność
i zwracała się głównie ku formie dzieła. Najpierw krótko w roku 1910 uczęszczał
na wykłady Wólfflina w Berlinie, by zaraz potem, gdy Wólfflin otrzymał katedrę
w Monachium, uczestniczyć w nich w stolicy Bawarii. W Monachium profesorem
Dettloffa był także Fritz Burger (1877-1916), wybitny znawca renesansu i założyciel
nowatorskiej wówczas serii Handbuch der Kunstwissenschaft. Po przeniesieniu się
do Wiednia w roku 1912 Dettloff studiował głównie u Maxa Dvoraka (1874-1921),
u którego dwa lata później napisał doktorat28, więc jeszcze zanim ten wielki następ-
ca Aloisa Riegla i Franza Wickhoffa (1853-1909) zasadniczo zmienił swą orientację
metodologiczną, przechodząc od studiów nad indywidualnym stylem wielkich
twórców i nad długim trwaniem form do poszukiwania świadectw życia duchowe-
go w twórczości artystycznej (od 1915)29. W Wiedniu zetknął się ks. Dettloff także
z Juliusem von Schlosserem (1866-1938) i z Josephem Strzygowskim (1862-1941).
Tę spuściznę historii sztuki właśnie odkrywającej bogactwo form stylowych, ich
złożoność i niuanse poznawałem jako student najpierw w wykładach mojego pro-
fesora poświęconych sztuce włoskiej XV i XVI stulecia30, rzeźbie niderlandzkiej31
i niemieckiej XV wieku32, sztuce baroku we Włoszech33 i Witowi Stwoszowi34,
a następnie, podczas zajęć w muzeum i przy zabytkach. Na podobną refleksję
po lekturze jego publikacji czas miał przyjść później. Do dzisiaj pamiętam słowa
ks. Dettloffa o tym, jaka jest koncepcja przestrzeni kościoła barokowego, kiedy
zwiedzaliśmy pojezuicki kościół w Poznaniu, a jaką miał twórca czasów maniery-
zmu, kiedy jedna z podróży po Wielkopolsce zawiodła nas do pobernardyńskiego
kościoła w Sierakowie. Kiedy ks. Dettloff stawał we wnętrzach lub przed fasadami
tych budowli, ich architekturę odbieraliśmy najpierw jako całość i jedność. A zara-
zem architektura ta ożywała. Wykład naszego profesora sprawiał, że przestrzenie
kościoła i części składowe jego struktury - arkady, kolumny, pilastry, belkowania -
zamieniały się w naszych oczach w formy, które prowadziły między sobą bezustan-
ną grę wzajemnych relacji. Dzisiaj, z perspektywy lat, przypominając sobie słowa
mojego nauczyciela wypowiadane przed tymi zabytkami polskiej architektury czy

28 Zob. S. Dettloff, Der Entwurf von 1488 zum Sebaldusgrab. Ein Beitragzur Geschichte der gotischen
Kleinarchitektur und Plastk - Insbesondere auch zur Vischer-Frage, Posen 1915.

29 Pisze o tym Lech Kalinowski (Max Dvordk i jego metoda badań nad sztuką (W stulecie urodzin),
Warszawa 1974, s. 57): „Dettloff przyjął od Dvofaka tradycyjną metodę szkoły wiedeńskiej i nigdy
nie ujmował historii sztuki jako historii idei”.

30 W latach akademickich 1949/1950 i 1950/1951. Znaczną część tego wykładu poświęcił ks. Szczęsny
Dettloff malarstwu weneckiemu.

31 W roku akademickim 1950/1951.
32 W roku akademickim 1951/1952.
33 W roku akademickim 1951/1952.
34 W roku akademickim 1952/1953.
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przed rzuconymi przez epidiaskop na ekran sali wykładowej obrazami weneckich
malarzy, odkrywam w nich tę wrażliwość na formę, która znaczyła prace generacji
badaczy czynnych po Wólfflinie, Rieglu i Dvoraku, a w jego słownictwie słyszę
echa pojęć jego profesora, Heinricha Wólfflina35.

Kontynuatorem tego kierunku był mój drugi poznański profesor, siostrzeniec
ks. Dettloffa i jego uczeń, Gwido Chmarzyński (1906-1973). Publikacji pozostawił
niewiele, natomiast w pamięci żyjących, nielicznych już dzisiaj, jego dawnych słu-
chaczy pozostaje on mistrzem rozbioru form gotyckiej architektury. Do dziś widzę
go, jak stoi z nami w Chełmnie, Chełmży i Toruniu - na ulubionej przez siebie
i wybornie mu znanej Ziemi Chełmińskiej - ale także w Gdańsku, i mówi o tam-
tejszych kościołach. Nie przypominam sobie bym później słyszał kogokolwiek,
kto by potrafił lepiej wniknąć w strukturę hali późnogotyckiej i umiał w swym
wykładzie równie subtelnie przechodzić od spojrzenia na całość tej szczególnej
przestrzeni do analizy form, które ją organizowały.

Moim trzecim poznańskim profesorem był Zdzisław Kępiński (1911-1978),
także przedwojenny uczeń ks. Dettloffa36. Kiedy w październiku roku 1952 wcho-
dziłem do sali wykładowej Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego,
by jako student czwartego roku37 słuchać wykładu tego nowo powołanego na-
uczyciela akademickiego, zupełnie nie wiedziałem - zresztą nie ja jeden - czego
się spodziewać. Wykład był bowiem zatytułowany „Rozwój nurtu realistycznego
w sztuce”. Żyliśmy wtedy w czasach największego nasilenia ideologicznej ofen-
sywy komunizmu, której celem było podporządkowanie całej kultury i całej
nauki dyktaturze jednej partii. Termin „realizm”, odnoszony do sztuki i literatury
przez partyjnych ideologów i ich pomocników, był wtedy kryterium - zresztą
naciąganym w nieprawdopodobny sposób - zaliczenia jakiegoś zjawiska arty-
stycznego do nurtu przygotowującego jedyny sprawiedliwy ustrój ludzkości
i jego ostateczne zwycięstwo. O naszym nowym wykładowcy wiedzieliśmy to,
że miał już wprawdzie znaczący wkład w badania nad sztuką średniowieczną,
m.in. jako odkrywca rzeźbionych kolumn romańskich w kościele Świętej Trój-
cy w Strzelnie, i że był doskonałym znawcą najnowszego malarstwa polskiego,

35 W wykładach ks. Dettloffa, w czasie jego ćwiczeń przy zabytkach architektury, ale też i przy
obrazach w ówczesnym Muzeum Wielkopolskim, na seminarium, wreszcie w jego publikacjach,
odczuwało się jego świetną znajomość sztuki włoskiej. Kiedy mówił czy pisał o twórczości
artystycznej w Europie XV i XVI w., Włochy były dla niego zawsze płaszczyzną odniesienia dla
porównań i w tym dostrzegałbym oddziaływanie Wólfflina. Ks. Dettloff opowiadał nam, swoim
uczniom, że od czasu swych studiów do wybuchu II wojny światowej, wszystkie wakacje spędzał
we Włoszech, i że zwiedził je całe, od Ligurii po Apulię i Kalabrię. Mówił, że tych podróży było
niewiele mniej niż trzydzieści. Niektóre z nich wspominał ze szczególnym sentymentem. Na
przykład jedną, którą odbył na statku rozwożącym pomarańcze po wszystkich portach półwyspu
od Messyny po Genuę i od Genui po Wenecję. Także o innej jeszcze podróży chętnie opowiadał,
o tej mianowicie, którą odbył wspólnie z dwoma przyjaciółmi z Uniwersytetu Wiedeńskiego,
Francem Stelem (1886-1972) i Wojsławem Molem (1886-1973). Wszyscy trzej byli uczniami
Maxa Dvoraka i ks. Dettloff wspominał tę wyprawę jako czas żywej dyskusji o sztuce Włoch,
a w szczególności o nurtującym wówczas niemiecką i austriacką historię sztuki problemie
recepcji Italii w krajach na północ od Alp.

36 Spośród wszystkich przeczytanych przeze mnie wspomnień o Zdzisławie Kępińskim za najbliż-
szy mojemu obrazowi jego osobowości, życia i dokonań uważam bardzo wyważony tekst,
jaki o nim pozostawił Konstanty Kalinowski: Zdzisław Kępiński (ur. g.iy.ięn w Pruszkowie -
zm. 24.I.1978 w Poznaniu),,,Biuletyn Historii Sztuki”, 40,1978, s. 201-205.

37 Był to pierwszy rok studiów drugiego stopnia, zgodnie z wprowadzoną wówczas dwustopniową
organizacją studiów wyższych.
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a samemu będąc malarzem, był przyjacielem wielu wybitnych artystów, ale że był
jednocześnie przedwojennym komunistą, członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej i zdążył już zaangażować się w próby wprowadzenia marksizmu do
historii sztuki w Polsce38. Odetchnęliśmy jednak z ulgą, kiedy dowiedzieliśmy się
na pierwszym spotkaniu z wykładowcą, że zajęcia poświęcone będą malarstwu
Trecenta we Florencji. Zaraz potem przyszło z kolei rozczarowanie: pierwsze
wykłady zajmował długi wywód o historii gospodarczej Florencji, o jej banko-
wości, o wielkich rodach tego miasta i źródłach ich bogactw. Horyzont wykładu
zaczął powoli się dla nas rozjaśniać, kiedy profesor Kępiński przeszedł do na-
stępnego rozdziału i ci wszyscy Alberti, Albizzi, Medici i Ricci pojawili się już
jako aktorzy kulturalnej sceny miasta, także jako fundatorzy fresków i retabulów
w tamtejszych kościołach. A potem, kiedy wykładowca przystąpił do omawiania
dzieł, cała ta marksistowska skorupa nagle się rozsypała i nikt już o niej nie
pamiętał39. Bo był Zdzisław Kępiński analitykiem sztuki wybornym. Na pewno
wiele zawdzięczał formacji w szkole ks. Dettloffa, ale też sam był obdarzony
wspaniałym okiem. Na pewno także mógł rozwijać w sobie ten wielki talent,
dlatego że sam malował, choć - trzeba to powiedzieć - uprawiał w malarstwie
koloryzm, kierunek w tamtych czasach już antykwaryczny. Oprowadzając nas
w swym wykładzie po malarstwie florenckiego Trecenta, objawiał się nam po
prostu jako kontynuator tej historii sztuki, cały czas obecnej w Poznaniu, która
w prawidłowym rozpoznaniu formy dzieła widziała swoje pierwsze zadanie.
Mógł przy tym odwoływać się nie tylko do wiedzy książkowej. Dobrze poznał
malarstwo włoskie dzięki bardzo intensywnie spędzonemu w Italii pobytowi
stypendialnemu w roku 1938.

Umiejętność rozbioru formy przez profesora Kępińskiego można też było
poznać w czasie seminariów, które prowadził przy zabytkach, jeden z takich
wyjazdów, do Gniezna, pamiętam do dzisiaj. Weszliśmy z naszym profesorem na
poddasze nad południową nawą tamtejszej katedry (nad nawą dobrze zachowaną
w pierwotnym stanie, pomimo wielkich zniszczeń w środkowej części kościoła),
gdzie zaczął nas, słuchaczy już ostatniego roku studiów, egzaminować z wiedzy
o funkcji łuków oporowych kościoła gotyckiego. Egzamin ten nie wypadł dla nas
najlepiej. Profesor Kępiński uznał więc za konieczne tę lukę naszego wykształcenia
wypełnić i wygłosił pełen erudycji wykład o strukturze trójnawowego kościoła
gotyckiego i o funkcjach poszczególnych jego członów. Znajdowaliśmy się we
wnętrzu budowli bardzo przecież już odległej od wielkich katedralnych wzorów
Zachodu, ale niezwykle sugestywne, a jednocześnie klarowne słowa wykładowcy
przeniosły nas do tamtych dzieł. Nawet na tym przykładzie, będącym jedną wielką
redukcją założeń klasycznej katedry gotyckiej, potrafił on, apelując oczywiście do
naszej pamięci, ukazać, jakie w tej architekturze działają siły i napięcia i jakimi
formami je ówcześni budowniczowie wyrażali.

38 O udziale Zdzisława Kępińskiego w ideologicznej ofensywie komunizmu zob. A. Labuda,
Zdzisław Kępiński w badaniach nad sztuką dawną (realizm, artysta..., stalinowski marksizm),
w: Oko i myśl. O Zdzisławie Kępińskim, red. M. Haake, Poznań 2012 (= Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, 38), s. 29-44, szczeg.
s. 29-37.

39 Nie ulega wątpliwości, że wykład był inspirowany książką marksisty, Fredericka Antala Florentine
Painting and its Social Background. The Bourgeois Republic before Cosimo de’Medici’s Advent to
Power XIV and Early XV Centuries (London 1947).
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Częste moje rozmowy i spotkania z profesorem Kępińskim - od roku 1953
sprawował on funkcję kierownika Katedry, w której byłem najpierw asystentem,
a potem adiunktem - sprawiały, że to jego oblicze jako historyka sztuki niezwykle
wrażliwego na formę stawało mi się coraz lepiej znane. Nowe, bardzo ważne światło
na jego sposób rozumienia historii sztuki rzuciła lektura jego rozprawy o Drzwiach
Gnieźnieńskich40. Zdzisław Kępiński dał mi ją do przeczytania w maszynopisie
ponad rok przed jej ogłoszeniem w redagowanym przez Michała Walickiego zbio-
rowym tomie prac poświęconych temu wspaniałemu zabytkowi sztuki romańskiej
i wkrótce potem, po jej lekturze, prowadziliśmy o niej długie rozmowy. Na począt-
kującym historyku sztuki, jakim wówczas byłem, nie mogła najpierw nie wywrzeć
wielkiego wrażenia erudycja autora, który z największą swobodą ukazywał to, jak
antyczne mity, wykorzystane i przeobrażone przez średniowiecznych pisarzy, stają
się tworzywem wyobrażeń mających objaśniać życie świętego. Ale rychło odkryłem
w tej pracy coś znacznie ważniejszego, jej punkt wyjściowy, podstawowe dla histo-
ryka sztuki pytanie o to, jaką ma strukturę zespół obrazów rozsnutych przez artystę
(artystów?) na wielkiej powierzchni brązowych wierzei. Czyli, w gruncie rzeczy,
pytanie o formę dzieła, rozumianą jako nadrzędna zasada organizacji wszystkiego,
czym ono do oka przemawia. Całe bowiem postępowanie badawcze profesora
Kępińskiego wynikało z prostej obserwacji, że kompozycję Drzwi Gnieźnieńskich
tworzą dwie sekwencje form przedstawiających, właściwych dwóm różnym światom
wyobrażeń, jeden z nich, na pewno ważniejszy, bo zajmujący więcej przestrzeni na
osi każdego skrzydła, to świat ludzkich działań, a jeśli za Panofskym uczynić krok
w kierunku ustalenia „umownych” treści owego „środka” pierzei - to jest to historia
św. Wojciecha i jego pośmiertnych szczątków. Drugi świat, zamknięty w bordiurze
każdego ze skrzydeł, a więc mniejszy od poprzedniego, to świat tworów przyrody
i innych, nieznanych człowiekowi istot, a jeśli zatem ponownie pójść za Panofskym,
by odkryć tego świata „umowne” znaczenie, to okaże się, że jest to świat dobrze
znanych umysłom średniowiecza mitów antycznych i symboli chrześcijańskich.
Tak postrzegając kompozycję dzieła, nie mógł Kępiński, jako uważny czytelnik
Panofsky ego41 i sam wytrawny obserwator formy, nie postawić pytania o stosunek,
jaki zachodzi między tymi dwiema różnymi składowymi częściami owej całości:
między cyklem scen narracji hagiograficznej a otaczającą go serią przedstawień
należących do repertuaru tematycznego mitologii antycznej, astrologii i symboliki
chrześcijańskiej. Wiemy jaka była jego odpowiedź: kolejne przedstawienia bordiury
przynoszą obrazowy komentarz do kolejnych obrazów z życia świętego42 *. Tym
pytaniem i tą odpowiedzią wnikał autor w zamysł i w pracę twórcy, bo najpierw
tylko artysta powziął ideę, by na drzwiach zestawić ze sobą te dwie sekwencje
zupełnie różnych obrazów, i tylko on wiedział, jak je rozmieścić na płaszczyźnie
przedmiotu, jakie im nadać kształty szczegółowe i rozmiary, aby stały się czytelne

40 Zob. Z. Kępiński, Symbolika Drzwi Gnieźnieńskich, w: Drzwi Gnieźnieńskie, t. 2, red. M. Walicki,
Wrocław 1959, s. 161-381.

41 Już na wstępie swej rozprawy Zdzisław Kępiński (ibidem, s. 163) przywołuje „trzy zasadnicze
etapy postępowania interpretacyjnego” Erwina Panofsky ego.

42 Pozostawiam tutaj na uboczu to, że Zdzisławowi Kępińskiemu, co sam przyznawał, nie udało
się w sposób niepodważalny wykazać związku treściowego kilku przedstawień bordiury
z najbliższymi im scenami z życia świętego (zob. ibidem, s. 253-254). Ten fragmentaryczny
brak ścisłej korespondencji między narracją hagiograficzną a jej komentarzem wymagałby
może ponownej analizy niektórych motywów bordiury, na co nie ma tutaj miejsca, ale
w żadnym razie nie podważa zasadności całej interpretacji autora.
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korespondencje między rozwijającym się epickim opowiadaniem a jego poetyckim
komentarzem43.

Zatrzymałem się w tym miejscu dłużej nad wybitną rozprawą jednego z moich
profesorów, ponieważ bardzo wyraźnie zarysował się w niej wymóg pracy nad
sztuką przedstawiającą średniowiecza, który jestem skłonny uważać za wymóg
metodologiczny w tej dziedzinie historii sztuki podstawowy. A ponieważ sztuka
średniowieczna była i pozostaje głównym polem moich doświadczeń badawczych,
pragnę na zakończenie jeszcze tej sprawie kilka słów poświęcić. Dzieła średniowie-
cza, w przeważającej mierze - poza nielicznymi, tworzonymi na potrzeby świec-
kich - powstawały dla Kościoła, by służyć mu w jego liturgii i misji pastoralnej.
W ogromnej większości każde z nich tworzył jakiś zespół przedstawień zamknię-
tych w wystroju malarskim lub rzeźbiarskim kościoła, w kwaterach witraża, w obra-
zach lub w reliefach retabulum ołtarzowego, w dekoracji naczynia liturgicznego
lub relikwiarza, w miniaturach księgi używanej przez Kościół. Pojedyncza figura
wykonana techniką złotniczą, wyrzeźbiona czy namalowana, pojedyncza scena,
namalowana czy rzeźbiona - to początkowo marginesy twórczości, które dopiero
przy końcu średniowiecza miały nabrać znaczenia jako zadanie artysty. Stając przed
takim typowym dziełem średniowiecza, historyk sztuki - jeżeli chce je zrozumieć -
musi starać się najpierw objąć je wzrokiem i umysłem jako całość i od początku
widzieć występujące w nim pojedyncze sceny, postacie czy motywy symboliczne,
jako części składowe tej całości. Przewodnikiem w tym pierwszym spojrzeniu
będzie nasze doświadczenie w obcowaniu ze sztuką badanej epoki i umiejętność
wynajdywania analogii, ale może przede wszystkim - nasze oko, które powinno być
na tyle wrażliwe, żeby umieć podążać za twórcą i próbować odtworzyć jego projekt
właśnie jako projekt całości. Dobrze wiem, że termin „oko”, tak jak my, historycy
sztuki, je rozumiemy, wymyka się naukowej definicji. Nie widzę jednak lepszego
terminu na określenie tego, co pozwala nam w dziele - a myślę tu o dziele średnio-
wiecznym, tak jak je przed chwilą opisałem - rozpoznać układ obrazów, by móc
następnie przejść od oglądu całości do stopniowego penetrowania jej składników.
To nasze oko nam mówi, że jedno przedstawienie zajmuje środek kompozycji lub
rozciąga się na jej osi; albo że jest zwornikiem biegnących ku niemu we wnętrzu
kościelnym serii scen. To nasze oko ocenia położenie, wielkość i kształt pól obra-
zowych, podporządkowanych temu, co umieszczono w centrum i kieruje w ten
sposób umysł na drogę poznania hierarchii wyobrażeń - zasady, która jest jedną

43 Rozprawa Zdzisława Kępińskiego była - o ile mi wiadomo - pierwszym wielkim studium na
temat związku treściowego, jaki mógł w sztuce średniowiecznej zachodzić między głównym
wątkiem tematycznym dzieła a tym, co mediewistyka zaczęła później określać zwykle mia-
nem ilustracji marginalnej. Intensywne studia na ten temat zaczęły się rozwijać od ostatniego
dziesięciolecia XX w., ale artykułu Kępińskiego, napisanego w języku polskim i w Polsce ogło-
szonego, nie zauważono. Slavica non leguntur. Powstał cały kierunek badań nad tym zagadnie-
niem. Zob. m.in.: M. Camille, Image on the Edge. The Margins of Medieval Art, London 1992
(wyd. francuskie: Paris 1997); D. Hassig, Marginal Bestiaries, w: Animals and the Symbolic in
Medieval Art and Literaturę, red. L.A.J.R. Houwen, Groningen 1997 (= Mediaevalia Groningana,
20), s. 171-188, szczeg. s. 179-182; P.K. Klein, Initialen ais „Marginal Images”. Die Figureninitialen
der Getty-Apokalypse,„Cahiers Archeologiąues”, 48,2000, s. 105-123; Ch.B. Verzar, The Inhabited
Scroll in Romanesąue Sculpture. The Morphology from Decoration to Meaning, w: Metamorphosis
of Marginal Images. From Antiąuity to Present Time, red. N. Kenaan-Kedar, A. Ovadiah, Teł Aviv
2001; C. Fouąuet, Le probleme de Yillustration marginale a lepoque romane, w: ibidem, s. 79-91;
N. Kenaan-Kedar, Interaction of Marginal and Official Iconography. The West Faęade ofSt. Hilaire
in Foussais - Its Orał, Yisual and Literary Sources, w: ibidem, s. 159-174.
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z naczelnych w twórczości artystycznej wieków średnich. Dopiero wtedy może
historyk sztuki sięgać do swojej wiedzy o tematach przedstawień i konfrontując
tę wiedzę z oceną miejsca i wielkości owych wyobrażeń w kompozycji dzieła,
może zaczynać wnikać w relacje treściowe, jakich między tworzącymi taki zespół
tematami dopatrywało się chrześcijaństwo w danym czasie. Na tym etapie badań
historyk sztuki musi być historykiem teologii, w szczególności zaś - jeżeli pra-
cuje nad okresem dojrzałego średniowiecza - musi dobrze wiedzieć, co wówczas
zajmowało praktykę pastoralną Kościoła i jaka była wtedy egzegeza biblijna. Musi
wiedzieć, czy przedstawienia biblijne w dziele przynoszą narrację ciągłą, podążającą
za tekstem Pisma Świętego bez żadnych lub bez znaczących opuszczeń, czy też
przynoszą one jakiś zaczerpnięty stamtąd wybór tematów. W obu przypadkach
musi wyjaśnić, jakie jest podłoże doktrynalne i zarazem pastoralne przyjętego
rozwiązania. I w każdym z tych przypadków musi odpowiedzieć na pytanie o to,
jakie jest znaczenie miejsca, które dla danego cyklu wybrał jego twórca. To tylko
niektóre z ogromnej listy pytań, pojawiających się przed historykiem sztuki me-
diewistą. Wykładu chrystologii, teologii moralnej czy eklezjologii, jaki w XII wieku
głosił zespół rzeźb portalowych ówczesnej katedry, ani też tropologicznego czy
anagogicznego znaczenia scen starotestamentowych zdobiących wówczas kielich
eucharystyczny czy karty obrazowego traktatu ezegetycznego nie wyjaśnią za
niego historycy teologii, eklezjologii czy egzegezy biblijnej. Ci bowiem zajmują się
doktrynami i poglądami spisanymi i - jak dotąd - to, co wyrażano wtedy przez
obrazy, nie znalazło się w polu ich zainteresowań.

Wierny uczeń Erwina Panofsky ego, Edgar Wind, w cytowanej już książce Art
and Anarchy, z całym naciskiem podkreślał, że w przypadku badania takich złożo-
nych tworów artystycznych jak te, które powstawały na potrzeby Kościoła średnio-
wiecznego, nasze spojrzenie na całe dzieło - na jego formę w najszerszym tego słowa
znaczeniu - nierozerwalnie splata się z odczytaniem zawartego w nim przesłania
doktrynalnego. Doktryna w takim dziele utożsamia się z jego - jak pisał - plastic
articulation i tylko przez ogląd formy możliwe staje się dotarcie do doktryny44.

Dopiero od chwili, kiedy rozpoznamy ideę kryjącą się za porządkiem przed-
stawień w badanym przez nas dziele, celowe stanie się studium jednostkowych
cech jego obrazowych składników. Nie wcześniej bowiem będzie można odpo-
wiedzieć na pytanie o to, jak dalece przyjęta przez twórcę redakcja jakiejś sceny
lub alegorii, jakiegoś wyobrażenia dogmatycznego lub symbolu, odpowiada jego
wizji całości. Jałową czynnością będzie pisanie o genezie i artystycznych dziejach
tych składników, dopóki nie będziemy wiedzieli, jakie im wyznaczono miejsce
w kompozycji dzieła i jakie jest ich tam znaczenie. Nasz umysł powinien zdo-
być się na wysiłek, by w naszej wyobraźni te elementy zaczęły prowadzić dialog
z całością i na odwrót. Wolno nam bowiem przyjmować, że taki dialog między
elementami i strukturą toczył się w głowie artysty średniowiecznego, kiedy tworzył
on swoje dzieło45. Od tego momentu poczynając, możemy już pytać o to, jakich

44 Zob. E. Wind, Art and Anarchy, s. 57-58.
45 Zachowało się wiele źródeł pisanych, które poświadczają największą staranność, jaką w dojrza-

łym średniowieczu przykładano do tego, by dzieło ówczesne, w szczególności dekoracja malarska
wnętrza kościelnego - bo z tej dziedziny pochodzi najwięcej świadectw - dawało klarowny,
dobrze zorganizowany wykład nauki Kościoła w wybranym zakresie: dogmatyki, eklezjologii
lub egzegezy biblijnej. Wśród nich, Pictor in carmine, dzieło anonimowego autora angielskiego
z końca XII w., jest jednym z najlepszych przykładów takiego „podręcznika”. Przeznaczony dla
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środków wyrazu używał, by zobrazować tematy przedstawień, którymi dzieło
było wypełnione. Inaczej mówiąc, przyłożyć do jego sztuki kategorię stylu. Gdy-
byśmy tę kolejność pytań odwrócili, powrócilibyśmy do tego modelu spojrzenia
na sztukę, który przyznawał prymat wizji świata zamkniętego w materialnych
ramach jednego obrazu bądź też wyznaczonego zasięgiem bryły rzeźbiarskiego
materiału. Nadawalibyśmy wtedy pojedynczym składnikom dzieła autonomię,
której one wówczas nie miały.

Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że to, co tutaj powiedziałem o pojmowaniu
dzieła sztuki, może mieć poznawczą przydatność w odniesieniu do pewnej tyl-
ko, czasowo ograniczonej grupy ludzkich wytworów. Nie wydaje mi się też, by
w którejkolwiek z moich własnych prac udało mi się taki właśnie model badania
w całości i skutecznie zrealizować. To co napisałem, to wyraz tęsknoty historyka
sztuki za tym, by myślą podążać za porządkiem, który artysta w dziele ustanowił.
A także przekonania, że poznanie dzieła - i to dzieła jednostkowego - jest funda-
mentem jakiejkolwiek wiedzy o sztuce. Że jest rdzeniem naszej dyscypliny.

twórców programów malarskich opartych na ikonografii typologicznej, podsuwał im do wyboru
ogromny materiał tematyczny zebrany w stu trzydziestu ośmiu antytypach, zaczerpniętych
głównie ze Starego Testamentu, ale też z innych źródeł, którym przeciwstawiał pięćset osiem
typów (od dwóch do dwudziestu jeden typów przypadających na jeden antytyp), obejmujących
treściowo narrację ewangeliczną, główne elementy chrystologii i prawdy wiary. Odpowiedni
titulus objaśniał każdy z typów, zgodnie z powszechnie w średniowieczu stosowaną praktyką
opatrywania zestawień typologicznych odpowiednim komentarzem pisanym. Zob. wzorowe
wydanie tego źródła z doskonałym komentarzem: Pictor in carmine. Ein Handbuch der Typologie
aus der Zeit um 1200. Nach MS 300 des Corpus Christi College in Cambridge, red. K.-A. Wirth,
Berlin 2006 (= Yeróffentlichungen des Zentralinstituts fur Kunstgeschichte in Miinchen, 17).
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