
ZDARZE N IA KS IAZKI LUD ZIE  

EXCERPTA SUMMAE ICO NOLO GIAE 

Kiedy od r. 1933 zaczq£ si~ z Niemiec wielki exodus Zyd6w i intele-
ktualist6w, kiedy pewien chairman pewnego amerykaiiskiego uniwersy-
tetu m6gI powiedziec: "Hitler jest moim najlepszym przyjacielem, gdyz 
potrzqsnql drzewem, a ja teraz zbieram jablka", dokonalo si~ znamien-
ne przesuni~cie w nauce swiatowej. Najlepiej dostrzec je mozna w hi-
storii sztuki, zresztq ta dyscylina jest mi najblizszq, a ksiqzka, 0 kt6rej 
pisz~, do niej wlasnie nalezy. 

Do r . 1933 absolutny prymat w tej dziedzinie nalezal do Niemc6w. 
Od Winckelmanna poczynajqc tam i w tym j~zyku narastaia budowla 
wiedzy, kt6rej liczni odmawiajq wlasciwosci nauki, ale kt6ra tym bar-
dziej jest wlasnie wiedzq. Szkoly i prqdy tworzyly si~ wsr6d ludzi pi-
sZqcych po niemiecku, a udzial Francuz6w, Amerykan6w, Wloch6w, 
Anglik6w, Rosjan czy przedstawicieli innych narod6w byl raczej uzu-
pelniajqcy niz wsp6ltw6rczy. Jest ponurym paradoksem, ze wlasnie 
Hitler przyczynil si~ do zasadniczej zmiany w tej dziedzinie. Jeszcze 
zanim doszlo do procesu norymberskiego, historia sztuki przekroczyla 
bariery j~zykowe i nie tylko j~zykowe. Przestawiajqc si~ na innq mow~ 
dyscyplina ta bowiem przeistoczyla si~ r6wniez w swej wewn~trznej 

strukturze, czasem w metodzie, a z pewnosciq przede wszystkim w spo-
sobie wypowiadania si~. Ujql to zresztq najtrafniej wlasnie Panofsky 
w obfitujqcym w elementy autobiograficzne studium: Three Decades of 
Art History in the United States (Impressions of a Transplanted Euro-
pean) 1: " ...j~zyk niemiecki pozwala niestety na deklamowanie najzu-
pelniej trywialnych mySli spoza g~stej kurtyny pozornej gl~bi i - na 
odwr6t - wielosc znaczeii utaja w jednym terminie". I konkluzja : "In 
short, when speaking or writing English, even an art historian must 
more or less know what he means' and mean what he says" 2. 

ERW IN PANOFSKY: STUDIA Z HISTORII SZTUKI, WYBRAI:., OPRACOWAI:. 
I O P ATRZYI:. POSI:.OWIEM JAN BIAI:.OSTOCKI, PIW WARSZAWA 1971, S. 467, 
IL . 319, CENA 120.- ZI:.. 

1 Esej ten opublikowany zostal jako "epilog" w : E. Panofsky. Meaning in thp 
Visual Arts, Garden City N. Y. (1955). 

I " Kr6tko m6wi<jc: jesli m6wi si~ iub pisze po angieisku, to nawet historyk 
sztuk i m usi mniej wl~cej wiedziec co mysli 1 rozumiec co m6wl". 

Originalveröffentlichung in: Znak, 24 (1972), Nr. 5 (215). S. 731-735 
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Obecnie po skromnych jask61kach (bodaj pierwsze wiElksze tlumacze-
nie Panofskyego na nasz jElzyk to byl Gotyk i scholastyka drukowany 
w r . 1958 w Znaku), otrzymalismy nareszcie dui:y wyb6r pism tego zna-
komitego uczonego, kt6ry zmarl w r. 1968, pozostawiajqc tym niewqt-
pliwie ogromnq lukEl w historii sztuki, ale r6wnoczesnie przekazujllc 
nastElpnym pokoleniom nie tylko ogromny ladunek mysli, ale r6wniei: 
bardzo licznq gruPEl uczonych, k t6rych bezposrednio lub posrednio wy-
chowal, a wiElc rzecz m oi:na smialo: szkolEl. 

Przyblii:enie wyboru jego dziel szerszemu krElgowi odbiore6w w na-
szym kraju jest niewqtpliwie zaslugq g16wnego apostola ikonologii 
w Polsce - Jana Bialostockiego, kt6ry pokaznych rozmiar6w tom nie 
tylko opatrzy1 przedmowq i poslowiem 0 charakterze zarysu biogra-
fieznego, ale spowodowal podjElcie trudu przekladu przez r6znyeh tluma-
czy i teksty ieh u jednolicil, a ponadto ksiqi:kEl wyposai:yl w bibliografiEl 
prac uczonego i zadbal 0 pokazny zestaw ilustracji. 

Erwin Panofsky urodzil siEl w Hannowerze, studiowal we Fryburgu 
i Berlinie, ale definitywne uksztaltowanie siEl jego osobowosci dokonalo 
siEl w Hamburgu, w kn;gu intelektualist6w skupionych wok6l slynnej bi-
blioteki Aby Warburga. Jest szezElsliwym zbiegiem okolicznosci, i:e uka-
zanie siEl wyboru jego pism poprzedzilo w ubieglym roku opublikowanie 
polski ego przekladu Esseju 0 czlowieku Cassirera 3, bEldqcego streszcze-
niem poglqd6w filozofa, kt6ry wywar1 ogromny wplyw na metodolo-
giczne zasady wyloi:one przez Panofskyego. W nieco bud denbrookowskiej 
atmosferze starego hanzeatyckiego miasta, 0 wiele bardziej ni i: inne 
w tym kraju otwartego na swiat, dokonalo siEl uformowanie nie tylko 
tego uczonego, ale calego srodowiska naukowego, kt6re w okresie doj-
scia Hitlera do wladzy wyemigrowa1o do Anglii i Stan6w Zjednoczo-
nyeh. I zn6w paradoks: w okresie gdy na stosaeh plonElly dziela Hei-
nego, kiedy podj~to pierwsze dzialania prowadzqce w konsekwencji do 
ludob6jstwa, Hamburg opuscili nie tylko uczeni pochodzenia semickiego, 
ale taki:e cala biblioteka Warburga, kt6ra przeniesiona do Anglii stala 
siEl tam jednq Z najaktywniejszych plac6wek naukowyeh znanych pod 
naZWq "War burg and Courtauld Institute", poczqtkowo kierowana przez 
Saxla, obeenie przez Gombricha. 

Tw6rczosc naukowa Panofskyego, a slowo "tw6rczosc" jest tu wyjqt-
kowo uzasadnione, gdyi: byl on mistrzem nie tylko mysli lecz i pi6ra, 
rozpada siEl wiElc na dwie jak gdyby fazy: niemieckq i angielskq (czy ra-
czej amerykanskq). Poza wlasciwosciami jElzykowymi, 0 kt6rych byla 
juz mowa, nie ma miEldzy tymi dwoma etapami jakiejs ostrej granicy 
i wczesna Idea 4 nalezy nadal do czolowych osiqgniElc uczonego. J est to 

• E . Cassirer. Esej 0 cz!owieku, Wst~p do f!l ozofit kultur y , Warszawa 1971. 
• E . Panofsk y , I dea, etn Beitrag zur B egriffsgeschtchte der iIl teren Kunsttheorie, 

Leipzig-Berlin 1924. Drugie, poprawione w ydanie tej ksiqzki u kaza lo si~ w r. 11160 
W Be rlinie, a t!umaczenie angie lskie dopiero w r . 196B, a wi~c w roku smierci au-
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po prostu droga poszerzania horyzont6w i doskonalenia warsztatu na-
ukowego, droga od zalozen metodologicznych i studi6w nad daw nymi 
doktrynami, do wcielenia w zycie zasad i do ujrzenia dziej6w sztuki 
w inny niz dotychczas spos6b. 

W tym pobie:i:nym ' om6wieniu nie rna oczywiscie miejsca na relacjo-
nowanie metody ikonologicznej, kt6rej tw6rcq byl Panofsky: zreszt::j 
w wydanym obecnie tomie czytelnik znajdzie odautorskie jej uj~cie, jak 
tez wazny komentarz Bialostockiego. Podkreslic trzeba z jednej stro-
ny, ze istotniejsze od kanon6w jest mistrzowskie zastosowanie, kt6re 
uczony demonstruje na dzielach rozmaitych epok i styl6w, z drugiej zas 
to, na co jego polski wydawca zwraca uwag~: ze w miar~ uplywu lat 
uczony coraz niech~tniej powracal do zagadnien metodologicznych, ZC 
z perspektywy swej coraz wi~kszej wiedzy zapewne coraz sceptyczniej 
m6gI oceniac w szelkq pr6b~ kodyfikacji zasad, kt6re w r~kach i umy-
slach mnie j .wytrawnych latwo prowadzic mogly do wypaczen i jedno-
stronnosci, a jeszcze za zycia P anofskyego wywo!aly metodologicznq re-
akcj~ Kublera 5. Tr6jstopniowe drqzenie wglqb znaczen: od oglqdu 
przedmiotow i rzeczy przedstawionych w dziele sztuki, poprzez ich 
wlasciwe odczytanie (ikonografia) az do wyjasnienia kryjqcych siE; poza 
nimi wartosci symbolicznych - demonstrowane jest w pi~knych ana-
lizach architektury gotyckiej, przedstawienia "Imago Pietatis", w prze-
jawach artystycznych neoplatonizmu we Wloszech, w trzech rycinach 
Dilrera, a nawet w formie chlodnicy Rolls-Royce'a, w kt6rej - w spo-
s6b dowcipny i jakze sluszny zarazem - dostrzegl dwojakosc cechu jq-
Cq od wiek6w sztuk E; Anglii. 

Mo:i:e nieprzygo towany czytelnik poczuje si~ zawiedziony: w grubym 
tomie znajdzie bowiem studia w przewa:i:a jqcej mierze dotyczqce za-
gadnien bardzo fragmentarycznych. chwiIami nawet drugorz~dnych. 

Moze zapytac: co nas u licha obchodzq trzy sposr6d kilkuset rycin Diire-
ra, rozwiqza nie tajem nicy "Tymoteusza" van Eycka , czy subtelna anali-
za Danae Rembrandta? To prawda: w opublikowanym po polsku wy-
borze dominujq studia poswi~cone wybranym, Wqskim zagadnieniom 
i oczywiscie nie stalo tu miejsca dla wi~kszych, syntetycznych prac, kt6-
rych przecie:i: Panofs ky pozostawil po sobie kilka. Brak tu czegos monu-
mentalnego, co na burckhardtowski czy wollfIinowski spos6b ksztalto-
waloby naszq wizj~ epoki czy stylu. Jest to jednak wra:i:enie powierz-
chow'ne. J est to poz6r wqskiej strugi swia tla, ktore przez soczewkE;, po-
przez to "m~drca szkielko i oko" skupia siE; na jednym szczeg61e , ale 
przez ten wlasnie szczeg61 dostrzega wielosc innych zjawisk, Studia Pa-

tora, Jest smutn1j rzeczywistosci1j, ze tak w azna plac6wka naukowa jak 'l jest 
Biblioteka Jagielloiiska w K r akowie n le posiada zadne go egzemplarza jakiegokol-
wiek z w yda ii tej k si1jzki. 

, G. Kub ler, K sztaU czasu. uwagi 0 htstorii rzeczy. Warszawa 1970 (ksi1j zkE: t~ 

kr6tko sygnalizow a lem w Tygodniku P owszechnym). 
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nofskyego nie posiadaja, nigdy owego przyczyniarskiego charakteru, 
zjawiska tak typowego dla niemieckiej (i polskiej tez niestety) his torii 
sztuki. Jest on bowiem mistrzem panoramy wywiedzionej z jednego, 
trafnie dobranego przykladu. • 

Tom zawiera zreszta, k ilka rozpraw 0 og6lniejszym charakterze, jak 
ta 0 rzeczywistosci i symbolu w malarstwie niderlandzkim X V wieku, 
jak rzecz 0 architekturze gotyckiej i scholastyce. Szczeg6lne znaczenie 
posiada kr6tki artykul zamykaja,cy wyb6r: W obronie wiezy z ko§ci 
sloniowej . Tu, podobnie zresztq jak w znakomitym eseju 0 sztuce fil-
mowej, Panofsky wyszedl poza sztuki plastyczne. Wyszedl poza sztukE: 
w og6le: "Wieza odosobnienia, wieza zapewniaja,ca samolubny blogostan 
i r6wnowagE; ducha, wieza medytacji jest takze warowniq... Sokrates, 
Erazm z Rotterdamu, Sebastian Castellio, Voltaire, Zola, Teodor Mom-
msen, siedmiu profesor6w z Getyngi, Albert Einstein - wszyscy ci 
mieszkancy wiez (a jeSli k tokolwiek byl mieszkancem wiezy, to oni byli 
nimi na pewno), podnosili glos, gdy sprawa wolnosci budzila obawy. 
I choc glos6w tych nie sluch ano, a n awet uciszano je, brzmiq one nadal 
w swiadomoSci potomnych". Sa, to slow a piE;kne , ma,dre i peIne dumy. 
Dum y, kt6ra u jawnia podobnie jak smierc (0 czym Panofsky pisal w in-
nym studium, niepublikowanym w omawianym tu tomie) sw6j aspekt 
pozytywny. Jest to r6wniez brzemienne przeslanie do innych 10kator6w 
owych wiez, kt6re stanowia, laboratoria i obserwatoria zarazem. 

Ta pochwala Panofskyego jest czyms naturalnym, gdyz uznanie, jakim 
cieszyl siE; za zycia i kt6re nie wydaje siE; przygasac po jego smierci, jest 
najlepszym p otwierdzeniem tego, ze nie popadlem tu chyba w balwo-
chwalczy zachwyt. To z pewnoscia, nie uradow aloby sam ego uczonego, 
gdyz chodzilo mu nie 0 tworzenie wyznawc6w, ale 0 podniesienie na jak 
najwyzszy poziom dyscypliny, kt6rej siE; poswiE;Cil 6• Dlatego niech mi 
b E;dzie w olno podniesc r6wniez pewna, watpliwosc. Obudzila siE; ona 
w . czasie lektury rozpra~vy POswiE;conej architekturze gotyckiej i scho-
lastyce. Nalezy ona do na jbardz.iej cenionych i najliczniej tlumaczonych 
na r6zne jE;zyki i oczywiscie nie zamierzam jej podwazac (zbyt malo 
wiedza,c zar6wno 0 jednym jak i 0 drugim), ale pewien niepok6j, jaki 
odczulem, podobny byl do tego, kt6ry odczuwalem kiedys, zapoznaja,c 
siE; z p rzed p6lwieczem, niemal toczona, dyskusja, 0 manieryzmie i kon tr -
reformacji. Gdy Pevsner pr6bowal dokonac znaku r6wnania, Weissbach 
przeciwstaw ial mu barok, jako wyraz pra,d6w umyslowych epoki po-
trydenckiej . Dzis uwaza siE; racze j, ze kontrreformacja byla nurtem ide-
owym, istnie ja,cym obok pra,d6w stylowych i odzialywuja,cym na nie 
w pewnej, ograniczonej jednak mierze. A gdyby tak czlowiekowi nie-
przygotowanemu pokazac kilka rzezb i zapytac, kt6re z nich realizowa-

• Mowi 0 tyro najlepiej esej: The H ist ory of Art as a humanisti c discipline, 
drukowany w cy towanyro powyzej zbior ze : Meaning in the V i sual A r t s, 
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iy "ideologiE;" Trzeciej Rzeszy, to wqtpiE;, czy wsk azalby on na apetycz-
ne golaski Arno Br ekera, natomiast zdziwilby si~, gdyby mu powiedzia-
no, ie pos~pne wizje Barlacha zaliczone zostaly przez hitlerowc6w do 
tak zwanej "entartete Kunst". 

J est r zeczq oczywistq, ie taka korelacja (wzgl~dnie jej brak) mi~dzy 
dzielami sztuk plastycznych, literaturq, naukq i ideologiq inaczej prze-
biega w epokach niejako wielowa rstwowych (jakq byl schylek wieku 
XVI i jakim jest dzieii dzisiejszy), a inaczej rozwijala si~ ona w kr~gu 
~redniowiecznego uniwersalizmu, ale zawsze odczuwam wqtpliwosci, 
kiedy pr6buje si~ dokonania inzynierii zestawiac z wywodami filozo-
f6w. Nie moina odrzucic wzajemnych powiqzal'i mi~dzy wynikami roz-
m aitych ludzkich poczynaii, ale nad tego rodzaju dociekaniami unosi si~ 
zawsze niepokojqcy cieii heglowskiego "Zeitgeist", kt6ry tak zaciekle 
byl osta tnio tropiony przez Gombricha. 

To tylko mala pr6bka tego, co moze nam dac lektura Panofskyego. 
Sluzy ona bowiem do doskonalenia metody pracy naukowej (pod wa-
runkiem, ze si~ jej dogmatycznie nie zaw~zi), do nabywania umiej~tnosci 
dostrzegania praw i spraw og61nych przez dokladnq obserwacj~ zja-
wisk pozornie drobnych, a takze do gimnastykowania umyslu (kt6ry 
cwiczen takich wymaga w stopniu nie mniejszym niz nasze cialo) . Bo-
wiem jest to nie podr~cznik, z kt6rego starodawnym sposobem mozna by 
si~ uczyc dziej6w sztuki w chronologicznym wykladzie, ale jest to wzorzec 
gl~bokiego i wszechstronnego podejscia do zagadnieii zwiqzanych z dzie-
jami nie tylko dziel plastycznych, ale takze z przygodami ludzkiego 
umyslu. 

Tadeusz Chrzanowski 

Z KORESPONDENCJI AUTORA 
"WOBEC WSZECHSWIATA"· 

30. 04. 1971. 

Uwazasz, Michale, ze "Kosmos stal si~ ostatnio modny". Wqtpi~. Za-
interesowanie podr6Zami kosmicznymi nie jest r6wnowazne og6lnemu 
zainteresowaniu Wszechswiatem. Zyjemy, moim zdaniem, poj~ciowo 
w erze p rzedk,opernikaiiskiej. Stoimy mocno na, szczeg6lnej dla nas na-

• Michal Heller, W obee Wszechswiata, Krakow 1970, Wyd. Znak. 


