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JAN BIAŁOSTOCKI, O ELEMENTACH 

TWÓRCZYCH W PRACY HUMANISTY – analiza artykułu. 

 

 

  I. GŁÓWNE ELEMENTY STRUKTURALNE TEKSTU I ICH ZAWARTO ŚĆ 

        TREŚCIOWA 

     Rozważania „O elementach twórczych w pracy humanisty” rozpoczyna J. Białostocki 

odwołaniem się do określenia twórczości jakie znaleźć można w „Dziejach sześciu pojęć”  

W. Tatarkiewicza. Dla dalszej analizy tytułowego zagadnienia największe znaczenie  

ma najszersza, a zarazem – najbardziej niejasna, spośród podanych przez filozofa definicji. 

Rozumie ona „twórczość” jako „działalność ludzką w dziedzinie nauki, kultury i techniki”1. 

Pogląd ten wynika, według autora, z sekularyzacji pojęcia, które na przestrzeni wieków 

przypisywane było kolejno Bogu i artyście, aby wreszcie zostać postawionym przy zwykłym - 

podejmującym  jakąkolwiek aktywność – człowieku. Rozszerzenie, będące jednocześnie 

spłyceniem, rzeczywistości kryjącej się za terminem „twórczego działania” pociągnęło  

za sobą utratę określenia dla specyficznych form czynności ludzkich. Wniosek ten prowadzi 

zaś do pytania czy aby proces ten nie jest tylko językowym następstwem zmian zachodzących 

w rzeczywistości? 

   Tą wstępną myślą, pokazującą  jak wiele mieści się pod pojęciem „twórczości”, autor 

argumentuje zasadność rozważania także i działalności humanistów w tejże kategorii.              

I takim też torem podąży dalszy tok rozprawy.  

   Najpierw nakreślony zostaje obraz nauk humanistycznych jako tych, które „gromadzą 

informacje o ludziach, słowach”, które „pozwalają na ( ...) szybkie uzyskanie potrzebnej sumy 

wiadomości”. Przyznane im zostaje niebagatelne znaczenie jako dziedzinom porządkującym, 

zachowującym, utrwalającym cały dorobek tego, co określa się szczytnym mianem kultury. 

Dalej autor rezygnuje z owego, można by rzec, jednowymiarowego spojrzenia na domenę 

humanistów. Przypomina, że w obrębie terminu „twórczość” zamyka się i ta właściwa 

aktywność polegająca na „wytwarzaniu fikcyjnego istnienia”, a wiec nic innego jak działanie 

artystyczne. Tu postawione zostaje pytanie czy i w tym wymiarze twórczości humaniści 

                                                           
     1 Wszystkie cytaty znajdujące się w niniejszej pracy pochodzą z artykułu: J. B i a ł o s t o c k i,  
O  elementach twórczych w pracy humanisty, w: J. Białostocki, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 
1978, s. 217 – 224. 



znajdą miejsce? Już odwołanie się do artystycznej przeszłości wielu naukowców i historyków 

pozwala na odpowiedź twierdzącą. Posiadanie umiejętności artystycznego spojrzenia  

na świat; wyobraźni, która pozwala budować historię żywą i „struktury idealne”  - są to cechy 

tak tego, kto chwyta za pędzel czy rylec jak i posługującego się piórem humanisty. 

Twierdzenie to argumentuje autor przytaczając cały szereg wielkich umysłów, które – 

począwszy od starożytności – historię (a więc naukę na wskroś humanistyczną) uważały  

za sztukę. Powołując się na Arystotelesa, Windelbanda, Huizinga, Sprangera po wielokroć 

powtarza te same twierdzenia, że zadaniem „historyka jest  ożywienie obrazu (...). Tutaj tkwi 

związek między twórczością historyczną i estetyczną”. 

   Dalej Białostocki zwraca uwagę na historyków sztuki – tym, z racji przedmiotu ich 

zainteresowania, przysługuje szczególna wyobraźnia i duch artystyczny. Działalność ich nie 

jest oczywiście pozbawiona wymiaru czysto informacyjnego ( dają przecież możliwie jasny 

opis dzieła sztuki ). Jednakże prawdziwa interpretacja ikonograficzna potrafi powodować 

wrażenia porównywalne z tymi, które niesie kontakt z samym dziełem sztuki. Ta „potężna 

wyobraźnia” pozwala nie tylko na osiągnięcie umiejętności malowania słowem, ale  

i tworzenia owocnych porównawczo struktur przez wybieranie odpowiednich elementów  

z zebranych uprzednio faktów. Zdolność ta jest szczególnie cenna przy formowaniu „struktur  

rzeczywistych” tj.: antologii, wyborów pism, wystaw monograficznych, itd. Pozwala ona 

niejednokrotnie w tych całościach na ukazanie walorów, które wcześniej nie były widoczne  

w odosobnionych obiektach. Ów artyzm w działaniach humanisty nie zezwala  

mu na  zwracanie się jedynie ku dorobkowi przeszłości, ale nakazuje aktywność inspirującą 

powstawanie nowych dzieł sztuki już z myślą o ich miejscu w przyszłej strukturze np. galerii.   

W podsumowaniu autor ponownie odwołuje się do „twórczości” według W. Tatarkiewicza  

aby jeszcze raz potwierdzić, że działalność humanistów w pełni na miano twórczości 

zasługuje. A co więcej,  przejawiający się tu „element wyobraźni i tworzenie nie istniejących 

przedtem światów (...) upoważnia do tego, by humanistom przyznać choćby skromny dostęp 

do twórczości pojmowanej na wzór pracy artysty”. 

 

II. ZASADNICZE TEZY AUTORA UPORZADKOWANE W CI ĄG MYŚLOWY. 
 

Pojęcie „twórczość” było rozumiane w dziejach ludzkości różnorako. Najszersza definicja 

widzi tu po prostu typową dla człowieka działalność prowadzącą  

do powstania idei, rzeczy, ocen, przekonań. Twórczość w tak zsekularyzowanym ujęciu 

obejmuje szereg aktywności człowieka, a w tym prace przedstawicieli nauk humanistycznych. 



Działalność twórcza to również działanie artystyczne. Także i takie pojmowanie twórczości 

jest bliskie niektórym aspektom pracy humanistów. Artysta obdarzony jest wyobraźnią  

a posiadanie tejże jest zarazem niezbędne dla humanisty, w szczególności zaś – dla 

przedstawiciela nauk historycznych. Te zaś obie formy aktywności zawierają w sobie czynnik 

nowości i angażują energię umysłową. „Element wyobraźni przybiera nieco inne formy  

w pracy tych humanistów, którzy najbliżej z problematyką artystyczną obcują, u historyków 

sztuki”. Potęga wyobraźni pozwala zaś na malowniczą i ekspresywną narrację oraz umożliwia 

budowanie struktur idealnych (konstruowanie historii) i rzeczywistych (antologie, wystawy). 

 

III. OCENA PRZYDATNO ŚCI TEKSTU W FORMACJI INTELEKTUALNEJ 

    HISTORYKA   

   Rozważania J. Białostockiego to spojrzenie na prace historyka z innego niż zwykle punktu 

widzenia. Tak nowe ujęcie umożliwia z kolei postawienie dodatkowych, być może 

trudniejszych, wymagań. Znak równości miedzy historykiem i artystą; między tworzeniem 

obrazu przeszłości i tworzeniem barwnego, zachwycającego płótna zwraca uwagę  

na wyobraźnię jaką winien charakteryzować się dobry badacz przeszłości. To właśnie ona 

decyduje niejednokrotnie o właściwym doborze materiału historycznego. Doborze tak 

ważnym dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu, a  jednocześnie - tak odmiennym od czysto 

mechanicznego kolekcjonowania faktów, źródeł i dat. Myślenia twórczego wymaga 

wynajdowanie sensownych powiązań, zależności i skutków, czyli – tworzenie „sensu 

historii”. Wreszcie, historyk – artysta będzie umiał dostrzec nie tylko przeszłość wielkich 

bitew, potężnych ludzi, ale także te wszystkie elementy jakie składają się na codzienność 

wieków minionych, a które teraz przywołane będą nosić miano „historii żywej”.  

 


