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JAN BIAŁOSTOCKI, HISTORIA SZTUKI 

I HISTORIA IDEJ  – analiza artykułu. 

 

 

     Rozważania Jana Białostockiego omawiające wzajemne relacje między historią sztuki  

i historią idei powstały z racji uczestnictwa autora w jubileuszowej sesji naukowej, zwołanej 

w celu uczczenia jubileuszu Lech Kalinowskiego.  

      

I. GŁÓWNE ELEMENTY STRUKTURALNE TEKSTU I ICH ZAWARTO ŚĆ 

TREŚCIOWA 

1) Wprowadzenie – nawiązanie do definicji „historii idei” autorstwa  Foucault’a. 

2) Określenie elementów różniących historię idei od dziejów filozofii, nauki, itd. 

3) Rozważania nad sformułowaniem Lecha Kalinowskiego: „historia sztuki jako historia 

idei”1. 

4) Analiza różnych sposobów pojmowania historii idei (koncepcja niemiecka  

i angielska). 

5) Historia idei jako łączące różne dyscypliny studium  kluczowych pojęć i kategorii 

różnych dziedzin życia i rozlicznych nauk. 

6) Wspólne płaszczyzny badawcze historii sztuki i historii idei: 

a) przeszłość – przedmiotem zainteresowania obydwu nauk, 

b) historyk sztuki dokonuje przekładu świata przedmiotów na pojęcia i słowa będące już 

obiektem zainteresowania historii idei, 

c) jedna, podstawowa, pierwsza przyczyna stojąca u podstaw wszystkich dziedzin 

kultury (system monistyczny), 

d) „ikonoligiczna” forma analiza dzieła sztuki, czyli „interpretacja wewnętrznej treści 

dzieła sztuki” (koncepcja Panofsky’ego), 

e) podobieństwo gatunków literackich jakimi operują obie nauki, 

f) pojęcia używane przez historyków sztuki – koncepcjami podlegającymi opracowaniu 

przez historyków idei. 

                                                           
     1 Wszystkie cytaty znajdujące się w niniejszej pracy pochodzą z artykułu: J. B i a ł o s t o c k i, Historia sztuki  
i historia idei, w: J. Białostocki, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, T. 2, Warszawa 1987, s. 18 – 29. 
 



7) Postulat programu interdyscyplinarnych badań humanistycznych. 

8) Zagrożenia jakie niesie historia idei dla historii sztuki. 

9) Zakończenie.  

 

II. ZASADNICZE TEZY AUTORA  

1) Historia idei ujmowana jako dyscyplina o niepewnym przedmiocie i niewyraźnie 

zarysowanych granicach. 

2) Historia idei rozumiana jako nauka ukazująca przepływ pojęć i problemów między 

różnymi obszarami aktywności intelektualnej człowieka. 

3) To „przebieganie poszczególnych dyscyplin” jest podstawą dla wykazania płaszczyzn 

wspólnych dla historii idei i dalszych dziedzin historycznych. 

4) Idee są obecne w historii sztuki jako: pierwotna praprzyczyna dziedziny, składniki 

terminologii naukowej, wewnętrzne treści dzieła sztuki. 

5) Treści wewnętrzne dzieła sztuki badacz winien rozpatrzeć na tle tego, „co uważa się 

za treść wewnętrzną wszystkich dostępnych mu dokumentów cywilizacji” (program 

interdyscyplinarnych badań humanistycznych). 

6) Na historyka sztuki czyhają zagrożenia wynikające z „wkraczania w (...) ciemny las 

idei”, jednak pozbawienie humanistycznej pełni widzenia jest dla naukowca 

niebezpieczeństwem jeszcze większym.  

 

III. OCENA PRZYDATNO ŚCI TEKSTU W FORMACJI INTELEKTUALNEJ 

HISTORYKA  

      Rozważania Jana Białostockiego pozwalają spojrzeć na działalność historyka z nowej, 

szerszej perspektywy oraz zauważyć, że i on z kolei umiejętnościami zastosowania takiej 

perspektywy humanistycznej winien się cechować. Ograniczenie zainteresowań badaczy,  

np.: dziejów sztuki, do ustalania przekształceń i przebudów, aktów prawnych, wartości 

materialnej i zmian posiadaczy jest zubożeniem i okrojeniem faktycznego przedmiotu ich 

obserwacji. Historycy powinni posiadać zdolność umieszczenia analizowanych przez siebie 

dzieł (ich grup lub ujawnionych przez nie problemów) w obszarze czasu i przestrzeni historii 

intelektualnej. 

     Istnieje tu więc potrzeba pojmowania przekrojowego, wielodyscyplinarnego  

i wielopłaszczyznowego. Osiągnięcie zaś tego staje się niemożliwe z chwilą pominięcia 

świata idei, bowiem poniekąd on to właśnie stoi u podstaw wszystkich innych. Istnieje 



potrzeba traktowania za właściwy obszar badań historyka sztuki nie tylko rzeczy obdarzone 

szczególną formą lecz także i te, które symbolizują, przedstawiają, cieszą oko i umysł. 

 


