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KOLONIZACJA W SCHODNIA I SZTUKA GOTYCKA.
POJĘCIA I RZECZYW ISTOŚĆ

Problematyka zawarta w tytule tego artykułu wielu historykom  sztuki wydać się może 
anachroniczna. Któż bowiem chciałby podejm ow ać dyskusję z Dagobertem  Freyem lub 
W ilhelmem Pinderem, na wysokim poziom ie uogólnienia, na temat sztuki wyznaczanej 
za pomocą kategorii narodowej lub narodow o-państw ow ej? W ychodzim y raczej z za
łożenia, że stanowiska reprezentowane przez tych badaczy zostały porzucone, że hi
storia sztuki udała się w innym kierunku i w związku z tym sprawę należy traktować 
jako zamknięty rozdział dziejów  dyscypliny.

Mam jednak nadzieję, że wystąpienie moje będzie czym ś więcej aniżeli mową 
z okazji ekshum acji lub spóźnionego pogrzebu. Zauważm y najpierw, że ten nie wolny 
od dramatycznych momentów rozdział dziejów  naszej dyscypliny, jakim i są niem iecka 
„Ostforschung” w dziedzinie historii sztuki i jej słowiańskie odpow iedniki, nie został 
jeszcze napisany1. Moim zadaniem  jest jednak  przedstaw ienie m etodologicznych i histo
riozoficznych założeń literatury naukowej, poświęconej Europie Środkowej, przede 
wszystkim w takim kształcie, jaki przybrały w niem ieckich historyczno-artystycznych 
„badaniach nad W schodem ” w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. 
Wydaje mi się, że ta „przeszłość” naszej dyscypliny żyje w takiej czy innej postaci 
nadal, co więcej, je j ważny aspekt, a mianowicie problem atyka sztuki narodowo-pań- 
stwowej i związane z nią zagadnienie historyczno-artystycznej syntezy zyskają nieba
wem na aktualności.

1 Teksl niniejszy byt wygłoszony na XXVIII Międzynarodowym Kongresie Historii Sztuki, który odbyt 
się w Berlinie w dniach 1 5 - 2 0  lipca 1992r. W partii dotyczącej metodologicznych i historiozoficznych 
koncepcji historyczno-artystycznej „Ostforschung” nawiązuje on do obszerniejszego artykułu pt „...eine von 
sinnvollen Zweckgefühlen erfiillte, herbe und groBartige Kolonialkunst...” Zum kunsthistorischen Diskurs 
Uber Ostmitteleuropa, „Zeitschrift fiir Kunstgeschichte” ( w druku).

Na temat „badań nad W schodem” („Ostforschung” ) w historii sztuki por. M. K u tz n e r , Sztuka a kolo
nizacja niemiecka na wschód od Odry, w: J. Strzelczyk (red.), Niemcy-Polska w średniowieczu, Poznań 1986, 
s. 336 n. W tym kontekście istotny jest również artykuł: P. S k u b is z e w s k i ,  Polska sztuka średniowieczna 
czy sztuka średniowieczna w Polsce, „Kwartalnik Historyczny” 1980, 86, s. 891 (wersja niemiecka: Polnische 
mittelalterliche Kunst oder mittelalterliche Kunst in Polen?, Ja h rb u ch  fiir Geschichte”, Bd. 23, Berlin 1981, 
s. 9 nn.). Miejsce szczególne zajmuje tu książka P. Francastela, L histoire de 1’art, instrument de la pro 
pagande germanique, Paris 1945 (przedruk jako: Frontières du gothique, Paris-La Haye 1970), w której 
podjęty jest również problem kolonizacji wschodniej.
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Kolonizacja wschodnia, historycznie biorąc, była, poczynając od XII wieku, pro
cesem  przem ieszczania ludności z Zachodu, głównie niem ieckiej, na tereny wschodniej 
Europy Środkowej, które w związku z tym stały się w idownią znaczących przemian 
gospodarczych, społecznych, kulturowych i cyw ilizacyjnych2. Jeszcze przed trzydziestu 
laty w yobrażenia o kolonizacji tkwiły w stereotypach, uform ow anych w epoce rom an
tyzmu przez nacjonalizm  i polityczne stosunki XIX wieku. Kolonizacja wschodnia i ba
dania nad nią były narzędziem  bieżącej polityki i punktem  wyjścia kształtowania się 
narodow o-politycznych stereotypów , po prostu —  ideologią. H istorycznie odległy, 
zróżnicow any co do czasu i przestrzeni, złożony i niejednoznaczny proces sprowadzony 
został do schem atu dw uw artościowego, tj. czarno-białego antagonizm u dwóch nie
zm iennych w artości3. Strona niem iecka w ychodziła z założenia o istnieniu zachodnio- 
wschodniej różnicy kulturowej („K ulturgefalle” ). Kolonizację postrzegano jako wielkie 
dzieło kulturowe narodu niem ieckiego. Dopiero koloniści, ustylizowani na 
„K ulturtrager” -ów, uczynili z wschodniej części Europy Środkowej, dotąd rzekomo 
politycznego i kulturow ego pustkowia, obszar geograficzno-historyczny o własnym ob
liczu. Historycy dla opisu tego stanu rzeczy posługiwali się przeciwstawnym i obrazami: 
woli ładu i cywilizacji, św iadom ych swego przewodnictw a podmiotów z jednej i am or
ficznej, pozbaw ionej historii masy z drugiej strony. Kolonizacja wschodnia pojm owana 
była jako  .spontaniczny ruch ludu, pchniętego przez swe wewnętrzne siły ku swemu 
przeznaczeniu, jakim  był „niem iecki W schód” . W literaturze naukowej powracają wciąż 
m etafory „Treiben” , „Strom en” , „FlieBen” , które interpretowały kolonizację jako proces 
organiczny i nieuchronny4.

W historiografii słowiańskiej próbowano kolonizację zdezawuować, ukazać jako akt 
agresji, wyw ołujący naturalny odruch obrony. Dla Polaków, na przykład, koloniści byli 
nosicielam i ekspansyw nych dążeń Cesarstw a („Drang nach O sten” ). „Przy takim ujęciu

2 W związku 7 kolonizacją wschodnią należy na pierwszym miejscu wymienić dzieło zbiorowe, wydane 
przez W. S c h le s in g e ra ,  Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters ais Problem der europàischen Geschi 
chte. Reichenau Vortrage 1970-1972, Sigmaringen 1975 (Vortràge und Forschungen, Bd. XVIII). Por. ponad 
to: K. K a c z m a rc z y k , Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945; W. K uhn, Vergleichende 
Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung, Koln 1973; B. Z ie n ta ra ,  Źródła i geneza „prawa nie 
m ieckiego” (ius Teutonicum) na tle ruchu osadniczego w Europie zachodniej i środkowej w XI -  X /lw ., „Prze
gląd Historyczny” 1978, 69, s. 47 nn.; K. Z e rn a c k , Der hochmittelalterliche Landesausbau ais Problem 
der Entwicklung Ostmitteleuropas, w; tenże, PreuBen-Deutschland-Polen. Aufsàtze zur Geschichte der deutsch 
polnischen Beziehungen, Berlin 1991, s. 185 nn. (po raz pierwszy opublikowane w 1980); H. B o o c k m a n n , 
Die mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Zum Stand ihrer Erforschung und zu ihrem Platz im allgemeinen 
Geschichtsbewufitsein , w: H. B o o c k m a n n  i. in. (red.), Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Karl Frie
drich Erdmann, Neumster 1980, s. 131 nn.; Ch. H ig o u n e t,  Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter, Berlin 
1986; J. M. P is k o r s k i ,  Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na 
tle prądów osadniczych w średniowiecznej Europie, Poznań 1990, s. 3 nn.

3 Na temat historiografii wcześniejszej por. W. W ip p e rm a n n , Der „Deutsche Drang nach Osten ”. Ideo 
logie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes, Darmstadt 1981; W. Schlesinger, Zur Problematik 
der Erforschung der deutschen Ostsiedlung, w; Die deutsche Ostsiedlung, op, cit., s. 1 1 nn.; F. G rau s , Die 
Problematik der deutschen Ostsiedlung aus tschechischer Sicht, w: Die deutsche Ostsiedlung, op. cit.

4 Por. W. W ip p e rm a n n , op. cit , s. 95 nn.; H. B o o c k m a n n , op. cit., s. 134; R. C h ic k e r in g , We 
Men Who Feel Most German. A Cultural Study o f  the Pan-German League 1886 -  1914, Boston 1984, 
s. 81 nn.
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naprzeciw siebie stawały nie tyle narody (przypadek Czech!), ile polityczne siły albo 
zgoła mniej lub bardziej zorganizow ane państw a”5.

Co działo się na terenie historii sztuki? W wyniku intensywnych badań, podjętych 
już w XIX wieku, i wielu szczegółowych obserw acji, dla których m etodologiczną ramę 
stanowiła historia stylu z je j zainteresow aniem  zagadnieniam i tzw. wpływów artysty
cznych, sztuka W schodu pow iązana została z sztuką Zachodu, a zw łaszcza sztuką ob
szaru niemieckiego. O dpow iedź na pytanie o m echanizm  tego związku była oczywista 
i tkwiła w pojęciu kolonizacji6. W łaśnie kolonizacja nadaw ała artystycznem u dziedzic
twu Europy Środkowowschodniej narodow e, tj. niem ieckie nacechow anie. Historycy 
sztuki przejęli przy tym dwa obow iązujące w nauce historycznej i istotne dla samo- 
wiedzy narodowej aksjomaty: po pierwsze, istnieje pełna ciągłość między now oczesnym  
i średniowiecznym  narodem, która zachow uje ważność gdziekolw iek pojawiłby się 
choćby jeden przedstawiciel danego narodu; po wtóre, w łaściwości narodowe są nie
zmienną, absolutnie jednorazow ą substancją, która ugruntow ana jest w bioiogiczno-ra- 
sowym wyposażeniu danej grupy ludzi i ponadto znajduje swój wyraz w szczególnych 
formach kultury, zachowania i języka7. W konsekwencji „narodow e” przyporządkow a
nie dzieła sztuki musiało zająć kluczowe miejsce w praktyce interpretacyjnej historyka 
sztuki. Jak silnie czynność ta zdeterm inowana była przez wyżej przywołane aksjom aty,

5F. G rau s , op. cit., 40; G. L a b u d a , A Historiographic Analysis o f  German Drang nach Osten, ..Polish 
Western Affairs” 1964, 5, 2, s. 221 nn,; J. K rasu  sk i (red.), Stosunki polsko-niemieckie w historiografii, Cz. 
I: Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej, Poznań 1974; W. W ip p e rm a n n , op. cit., s. 47 nn.

6 Wiele dowodów na to twierdzenie można odnaleźć w odpowiedniej literaturze. Jako pierwszy, wczesny 
przykład por. F. K u g le r , Pommersche Kunstgeschichte, Stettin 1840, „Baltische Studien” 8. Bd., 1, s. XII 
n. Prawdziwą sankcję uzyskał ten sposób widzenia rzeczy w monumentalnej, do dziś cytowanej i wciąż 
cenionej Geschichte der deutschen Kunst (I -  IV, Berlin-Leipzig 1919 -  1921 -  1925 -  1934) Georga Dehio. 
W tym samym czasie i później był on reprezentowany przez całą plejadę badaczy i w odniesieniu do wszy
stkich gatunków artystycznych oraz obszaru historycznego między Lubeką, Szczecinem i Rygą, między Zgo
rzelcem, Czechami i Siedmiogrodem: H Bachmann, E. Behrens, K. H. Ciasen, W. Drost, H. Ehrenberg, 
D. Frey, A. Grisebach, N. von Holst, O. Kletzl, W. Neumann, J. Neuwirth, W. Pinder, V. Roth, B. Schmid, 
A. Stange, C. Steinbrecht, H. Tintelnot, A. Ulbrich, H. Weigert. Por. także Kutzner (przyp. 1) und Skubi
szewski (przyp. 1).

7Ostatnio por. B. G ie s e n  (red ), Nationale und kulturelle Identitat. Studien zur Entwicklung des kol- 
lektiven Bewufitseins in der Neuzeit, Frankfurt a. M. 1991, zaś w odniesieniu do średniowiecza: F. G ra u s , 
Die Nat ione nbildung der Westslawen im Mittelalter, Sigmaringen 1980; B. Z ie n ta ra ,  Swit narodów euro
pejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej. W arszawa 1985; C. B r ü h 1, 
Deutschland-Frankreich. Die Geburt zweier Vólker, Koln-Wien 1991

Do najważniejszych głosów w historii sztuki przed II wojną światową na temat tej problematyki zaliczyć 
należy artykuł D. F re y a , Die Entwicklung nationaler Stile in der mittelalterlichen Kunst des Abendlandes, 
„Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte” 1938, 16, s. 1 nn. Por. także 
W. P in d e r, Vom We sen und Werden deutscher Formen. Geschichtliche Betrachtungen, Bd I. Die Kunst der 
deutschen Kaiserzeit, l^eipzig 1935; Band II: Die Kunst der ersten Biirgerzeit, Leipzig 1937; Bd. III: Die de- 
utsche Kunst der Diirerzeit, Leipzig 1940, Bd. IV: Die Kunst der Fiirstenzeit, Koln 1951; K. M. S w o b o d a , 
Kunst und Nation, „Nation und Staat” 1936, 9, s. 439 nn. W sprawie krytycznej oceny tego kierunku badaw
czego por. ostatnio L. O. L a rs so n , Nationalstil und Nationalismus in der Kunstgeschichte der zwanziger und 
dreissiger Jahre, w: L. D ittm a n n  (red ), Kategorien und Methoden der deutschen Kunstgeschichte 1900-1930, 
Stuttgart 1985, s. 169 nn. Por. także R. Haussherr, Kunstgeographie — Aufgaben, Grenzen, Moglichkeiten, 
„Rheinische Vierteljahresblàtter” 1970, 34, s. 158 nn. i G. P o c h a t, Images in Kunst und Kunstkritik. Imagologie 
und Kunstgeschichte, w: H. D y s e r in c k , K. U. S y n d ra m  (red ), Europa und das nationale Selbstverstàndnis. 
Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts, Bonn 1988, s. 187 nn.
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pokazuje przykład polskich i niem ieckich badań nad W item Stwoszem. W ydaje się, 
że mamy tu do czynienia z rodzajem  w spółzawodnictw a, w którym każda ze stron dąży 
do określenia cech sztuki rzeźbiarza we wzajem nie wykluczających się terminach. Pró
bow ano więc zanegow ać niem ieckie i dowieść polskiego pochodzenia artysty (co jednak 
pow ażna opinia naukow a polska stanowczo odrzucała) albo przynajmniej to pierwsze 
złagodzić przez w skazanie na pochodzenie szwajcarskie lub wynalezienie śląskich 
przodków rzeźbiarza; izolow ano niem iecką część zleceniodaw ców  ołtarza M ariackiego 
w Krakowie (jako przedstaw icieli tzw. niemieckiej kolonii w stolicy Królestwa) z w ie
lonarodowej społeczności miasta; podnoszono „obcość” w Polsce „niem ieckiego" po
czucia form y, które nieść miała sztuka W ita Stwosza, albo usiłowano osłabić jej dzia
łanie poprzez wykazanie wpływu „polskiej” kultury na artystę8.

Choć narodowo-państwowe pojęcia wywarły wielki wpływ na naukową dyskusję wo
kół niem ieckiego i słowiańskiego W schodu, to nie otworzyły one bynajmniej drogi do 
zgłębienia istoty rozwoju artystycznego tego regionu. Stało się to dopiero za sprawą 
pojęcia kolonizacji. H istoryczny fenomen kolonizacji był nie tylko podstawą orzeczenia, 
że sztuka tych terenów jest niemiecka, ale także wyjaśniał jej kształt i prawidła rozwoju. 
Należy przy tym zauważyć, że „kolonizacja" bądź „kolonizacja wschodnia” ujmowana 
była w literaturze naukowej jako wielkość nieomal abstrakcyjna i jednocześnie ponad- 
historyczna, zabarwiona tonem kolektywistycznym  i em ocjonalno-ekspresjonistycznym , 
makrohistorycznym  i psychologiczno-narodowym  zarazem. W zgodzie z ówczesną nauką 
historyczną kolonizacja jaw iła się jak jakieś zadanie lub zgoła przeznaczenie wielkich 
mas ludzi, była ideą i specyficznym  poczuciem życia, celowym, przenikniętym organi
cznym rytmem rozwoju procesem. Pojęcie kolonizacji otrzym ało w historiografii arty
stycznej status słowa-klucza, ostatecznej rzeczywistości historycznej, która sprawiała 
wszystko i poruszała wszystkim, a więc i mogła wszystko wyjaśnić, niejako ponad roz
maitością i heterogenicznością faktów, przez samych historyków sztuki obserwowanych. 
Trudno w tym miejscu pokusić się o wyczerpującą charakterystykę procedur stosowanych 
w historii sztuki, by owe wyobrażenia o właściwym epoce kolonizacji świecie życia 
powiązać ze światem sztuki. Trzeba ograniczyć się do trzech przykładów9. (I)  Przyj
mowano, że rozwój artystyczny tych terenów przebiegał stabilnym rytmem, linią wzno
szącą się zgodnie z biologicznym  modelem rozwoju. Ten bieg rzeczy miał odpowiadać 
coraz silniejszemu wrastaniu kolejnych generacji osadników w zasiedlone przez nich 
tereny (Ciasen, T intelnot)10. (2) W skazywano na bogactwo formy dzieł „sztuki kolo
nialnej” . Znam ienne jest przy tym, że często wygląd konkretnego, pojedynczego dzieła, 
tłum aczony był poprzez procesy m akrohistoryczne, tj. fenomen kolonizacji w ogóle i 
związane z nim zróżnicowane pochodzenie przybyszy11. (3) Formalny wygląd dzieła

8 W sprawie Stwosza por. Labuda (przyp 1 ).
v Pojęcie sztuki kolonialnej zasługuje na odrębne studium. W sprawie definicji por. N. von H o ls t, Kun si 

des Baltenlandes — deutsche Kolonialkunst, ..Der Deutsche im Osten" 1938/39, I, H. 3. s. 20 nn.; tenże. 
Die deutsche Kunst des Baltenlandes im Lichte neuer Forschung, München 1942, s. 25. Por też M K u tzn e r, 
op. cit., s. 345 n.

10 K H. C ia s e n , Die mittelulterliche Kunst im Gehiete des Deutschordensstaates PreulSen. Bd I: Die 
Burgbauten. Konigsberg i. Pr. 1927; H. T in te ln o t ,  Die mittelalterliche Baukunst Schlesiens, Kitzingen 1951

11 Przykładem mogą być dyptyk W interfeldów i ołtarz złotników z. Kościoła Mariackiego w Gdańsku. 
Por. G. B ru tz e r .  M ittelalterliche M alerei im O rdenslande Preufien: T. I: Westpreufien . Danzig (1936).
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sztuki traktowany był jako dokum ent określonych postaw i stanów ducha, które chara
kteryzować miały osadników. W ątek twardych, surowych, wym agających wyrzeczeń i 
trzeźwej oceny rzeczy warunków życia, które odbijają się „in einer von sinnvollenn 
Zweckgefühlen erfüllten, herben und groBartigen Kolonialkunst” (Pinder)12, przewija się 
przez całą literaturę naukową. Jako przykład przytoczyć można interpretacje ołtarza gru
dziądzkiego: surowe, geom etryczne, nieomal klasyczne zasady kom pozycji i jego  kwater 
miały być manifestacją rzeczowego, racjonalnego charakteru kolonizatorów 13.

Osobno należy wspom nieć o próbach określenia specyfiki sztuki Europy Środkow o
wschodniej nie tyle w zwierciadle przejściowego procesu zasiedlania odległych tere
nów, ile w perspektywie pełnego zakorzenienia przybyszów, którego wynikiem  miał 
być następnie niezm ienny narodow o-plem ienny charakter tych ludzi. Artykuł Freya 
Schlesiens Kiinstlerisches Antlitz stanowi ważny, może najważniejszy przyczynek do 
interesującego nas zagadnienia14. Frey wskazuje na przełom y XIV i XV oraz XVII 
i XVIII wieku: styl miękki schyłkowego gotyku oraz dojrzały i późny i barok jako 
obszary czasowe, w których doszło do m anifestacji śląskiego poczucia formy. Ustalenie 
to jest wynikiem metodycznie złożonej analizy całokształtu śląskiej tradycji artystycz
nej. Przykłady architektury, rzeźby i malarstwa poddane są próbie kontrastowych po
równań, z których w yłaniają się grupy dzieł odznaczających się stałymi cecham i formy 
i wyrazu, u których podstaw tkwi wizja św iata śląskiego plem ienia, przypom inająca 
wywodzące się z filozofii życia ujęcie etosu kolon i zacyj nego: „gegenw artsnahes 
W irklichkeitsgefiihl, niichteme Sachlichkeit, ein harter, zielstrebiger, unbeugsam er W il
le...” albo „gefiihlsorientierte Fróm m igkeit” 15.

W tym samym czasie również po stronie słowiańskiej, w Polsce był to —  na przy
kład —  M ichał W alicki, podejm owane były próby ukazania nieniem ieckich, narodo
wych lub ogólnosłowiańskich aspektów  sztuk w izualnych16. Należy też zauw ażyć, że 
polscy historycy okresu przedwojennego sięgali do pojęcia sztuki kolonialnej jako  po
zytyw nego  modelu w yjaśniającego17.

Spróbujmy określić podstaw owe historiozoficzne założenia om ówionej wyżej lite
ratury. Bieg dziejowych zdarzeń tworzy tu quasi-św iętą historię. Pierwsza przyczyna.

s. 67 nn.., 82, 98; A. S ta n g e , Deutsche Malerei der Gotik, III; Norddeutschland in der Zeit von 1400 bis 
1450, Berlin 1938, s. 231 nn.

12 W. P jn d e r , op. cit, Bd. II, s. 139.
13 Por. np. W. D ro s t, Baukunst und bildende Kunst in Danzig Westpreufien. Ein deutsches Kulturland, 

Danzig 1940, s. 64; tenże, Danziger Malerei vom M ittelalter bis zum Ende des Barock, Berlin 1938, s. 23 
nn.; G. B ru tz e r , op. cit., s. 51 nn.

14 D. F rey , Schlesiens Kiinstlerisches Antlitz. „Die Hohe Strasse” 1938, 1, s. 12 nn.
ISD. F rey , op. cit, s. 44
16 M. W a lic k i, Z badań nad problemem narodowości i rozwojem indywidualizmu w polskim malarstwie 

gotyckim, ,¿ y c ie  Sztuki” , 1934, 1, s. 67 nn.; tenże, Malarstwo polskie XV wieku, W arszawa 1938. Por. też 
J. S ta rz y ń s k i ,  Tryptyk późno-gotycki w Cegłowie. Przyczynek do dziejów sztuki cechowej w Polsce na prze
łomie XV i XVI w., „Przegląd Historii Sztuki” 1929, s. 76 n.

Dla charakterystyki pojęcia formy słowiańskiej istotne są sformułowania W. W o rr in g e ra , Die Anfange 
der Tafelmalerei, Leipzig 1924. s. 46 nn.

17 Np. G. C h m a rz y ń s k i ,  Sztuka pomorska, w: Słownik Geograficzny Państwa Polskiego i Ziem hi
storycznie z Polską związanych S. A rn o ld  (red.)., t. I, W arszawa 1937, s. 353 nn. oraz tenże. Zagadnienie 
nacjonalizmu w średniowiecznej sztuce Torunia, „M estwin” 1933, 8, nr 1, s. 2.
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czyli „kolonizacja w schodnia” , pozostaje obecna we wszystkich następnych w ydarze
niach i działaniach; cel, czyli m etahistoryczna tożsam ość narodowa rzutowana jest 
wstecz na cały ciąg historyczny aż po sam o źródło. Dzieła i procesy artystyczne z jednej 
strony przedstaw iają tu same siebie, z drugiej —  są św iadkiem  biegu historii ogólnej. 
W tej ostatniej roli są one albo wyrazem  tej samej wizji świata, która powraca pod 
różnym i, uwarunkowanym i czasem , artystycznym i postaciam i, albo odbiciem  praw dzi
wych podm uchów historii, jak ichś porywających całe społeczności zamiarów. W szystko 
jest tu wzniosłe i m onum entalne: naród, plem ię, kolonizator, ich etos i charakter w 
ogóle, trud, walka, uczucia etc. Jak ogólnohistoryczne procesy stają się abstrakcją albo 
organiczoną w ielkością, jak  siły sprawcze ujm owane są w pojęciach „Schicksal” lub 
„V olk” , tak historyk sztuki z przekazanego przez przeszłość artystycznego przedmiotu 
czyni monum ent, pom nik, z którego wprost odczytuje działanie owych sił sprawczych.

Historia sztuki tkwi w okowach wspom nianego filozoficzno-historycznego schem a
tu. M ożna by pow iedzieć, nie bez racji, że jest ona „ofiarą” historii, pewnego typu 
m yślenia historycznego. Ale z własnej woli niejako: historia sztuki otrzym uje właśnie 
z tej strony w iatr w żagiel, w łaśnie jako  historia sztuki podnosi tę wizję historii na 
jeszcze wyższy poziom ; uw ierzytelniając tę ostatnią w świecie ducha, nobilituje zara
zem siebie. Należy przy tym odnotować jeszcze jedną ważną rzecz: w swoim własnym 
kręgu ta historia sztuki w yróżnia się tym, że wchodzi w bezpośredni kontakt z historią 
prawdziwie ogólną, tj. z w ielkim i, w szechogarniającym i procesami tworzenia się 
państw  i narodów. Szerszą płaszczyznę odniesienia dla powyższej relacji tworzy za
gadnienie zw iązku sztuki ze św iatem  wobec niej zewnętrznym : może to być sprawa 
relacji obrazu i słowa, formy i św iatopoglądu, sztuk wizualnych i ich zadań religijnych 
lub propagandowo-państw owych. W perspektyw ie paradygm atu narodowo-państwowe- 
go wspom niane obszary styku sztuki ze światem zew nętrznym  mogły być traktowane 
jako zaledwie fragm enty, jako budulec w ielkiego gmachu historii sztuki narodowo-pań- 
stwowej, ponieważ to ta ostatnia zgłębiała praw dziwy podmiot, w szechogarniającą sub
stancję dziejów. O znaczało to, że narodow o-państw ow a historia sztuki uwzględniała 
całość procesu historyczno-artystycznego, że synteza czy w ogóle dyskurs syntetyczny 
musiały stać się jej am bicją i zadaniem.

Dążenie do uchw ycenia całości, do syntezy, które charakteryzowało „narodowo- 
państw ow ą” historię sztuki, wiązało ją  bezpośrednio z jej w łasnym światem życia. Jak 
wiadom o, badania nad wschodnią częścią Europy Środkowej rozwijały się w warunkach 
napięć, których źródłem były znam ienne dla ery nowoczesnej procesy sam ookreślenia 
i w zajem nego odgraniczania się państw  narodow ych18. W tym stanie rzeczy synteza 
narodow o-państw ow a m iała wysoką legitym ację społeczną i polityczno-naukową. Za
wartość owej syntezy m ogła szybko przenikać do szerokich kręgów opinii publicznej 
jako  tworzywo wychowawcze, z kolei presja oczekiwań polityczno-wychowawczych 
wywierać mogła na nią wpływ negatywny. Dzieje badań nad Europą Środkowo
wschodnią odzw ierciedlają te dylem aty szczególnie dobitnie.

Podniesionem u do m etodologicznej zasady poglądowi o doskonałej odrębności na- 
rodowo-państw owych podm iotów tow arzyszyło zawsze, z czasem coraz silniej mani-

* For. w a /n książkę M. B u r le ig h  a, Germany Turns Eastwards. A Studx o f  „Ostforschung" in the 
Third Reich. Cambridge 1988
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festowane, przekonanie o wyższości strony niemieckiej i niższości słowiańskiej. W la
tach 1933 -  1945 tak zorientow ane badania wkroczyły w N iem czech w fazę krytyczną, 
aby podczas II wojny światowej zejść na pozycje propagandy. Prześw iadczenie o kul
turowej wyższości Niem ców zostało potraktowane przez nich jako  uzasadnienie dla 
polityczno-m ilitarnej agresji; niektórzy niem ieccy historycy sztuki w akcję tę wplątali 
własną dyscyplinę. Po stronie słowiańskiej inaczej: idea narodow o-państw ow a stała się 
narzędziem autoafirm acji i obrony. Powyższe okoliczności mogły tylko sprzyjać um oc
nieniu przekonania, żyw ionego przez obie strony sporu, o całkow itej odrębności i nie
zmienności narodowych podm iotów, które albo w ykluczają się nawzajem  albo kom u
nikują się ze sobą przez wzajem ną negację.

W yzwolicielski rok 1945 w tej ograniczającej m etodologii nic nie zm ienił. W nie
mieckiej historii sztuki idea narodow o-państw ow a popadła wtedy w taką niesławę, że 
problem atyka W schodu została na dziesięciolecia w jej obrębie stłumiona, co oznaczało 
jednak trwanie wcześniej ukształtow anych poglądów. Po stronie przeciw nej, rok 1945 
i jego konsekwencje stworzyły m ożliwości —  Polska jest tu dobrym  przykładem  —  
intensywnych i bardzo owocnych badań nad obszaram i styku Niem ców i Słowian. Za
razem jednak ów rok zdawał się potw ierdzać, jakby  w wyniku kom prom itacji agresji, 
słuszność absolutyzującej argum entacji narodowej.

Należy jednak podkreślić, że wraz z upływem  czasu, zw łaszcza w ostatnim  ćw ierć
wieczu, wyżej wym ienione założenia traciły stopniowo na ostrości i znaczeniu. W zgo
dzie z tendencjam i nauki o sztuce w ogóle dokonały się tu przesunięcia zainteresowań, 
dyskretne i owocne, które wyzwalały badania naukowe ze schem atów jednow artościo- 
wych i antagonistycznych, wręcz zachęcały do odsłaniania złożoności zjawisk artysty
cznych i ich historycznych uwarunkowań. Prowadzona od lat sześćdziesiątych krytyka 
kategorii krajobrazu artystycznego (K unstlandschaft) przyczyniła się również do pod
ważenia paradygm atu narodowo-państwow ego. Obok w ew nątrzdyscyplinam ych prze
sunięć zainteresowań ważną rolę spełniły również inne czynniki: rosnące poczucie m ię
dzynarodowej stabilizacji, podkreślanie potrzeby m iędzynarodow ej współpracy 
w świecie, którego konstrukcję bardziej określało istnienie dwóch bloków politycznych, 
aniżeli wielości podmiotów państwowo-narodow ych.

Wolno jednak powątpiewać, czy dokonała się pełna i w szechstronna rew izja w spo
mnianego paradygmatu. Jego dotychczasow a krytyka m iała cechy fragm entaryczności, 
była ironizowaniem  jego  wynaturzeń, ale nie prowadziła do jego wyelim inowania. 
W rezultacie nasze badania, choć owocne i odkrywcze, tkw ią w cieniu owego para
dygmatu, bo om awiane w nich zjaw iska wciąż podlegają prostodusznej klasyfikacji na- 
rodowo-państwowej, o ile nie rozm yw ają się we w szechobecnym  na niektórych ob
szarach mediewistyki, a w istocie niesprecyzow anym  pojęciu m iędzynarodowości. 
Owszem, owo pojęcie narodow o-państw ow e zaw iera teraz więcej ingrediencji: forma, 
typ, funkcja, ikonografia, sytuacja zam ówienia, nie poprzestaje się na owych sławnych 
„Form konstante” , ale jest to tylko zm iana ilościowa, nie jakościow a. H istoria sztuki 
nie postawiła krytycznie pytania o to, co m ianowicie naród-państwo m ogłyby mieć 
wspólnego ze sztukami wizualnymi w owym czasie.

Pozostawiając ów paradygm at bez refleksji, w rzekom o neutralno-klasyfikacyjnej 
postaci, zachowała nauka o sztuce jego  cały potencjonał rzeczow o-m etodologiczny oraz 
jego pretensję do ogarniania całości. Oprócz w ynikającego z tej sytuacji deficytu po
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znawczego, należy dostrzec jej wym iar naukowo-polityczny: dom ena syntezy i całości, 
jak  ju ż  sugerowaliśm y, jest m iejscem  styku historii sztuki z jej światem życia. Otóż 
ten ostatni zm ienił się i zm ienia na naszych oczach. Zniknęły dw a polityczne bloki, 
ale pozostały i pow stają nowe jednostki narodow o-państw ow e i one właśnie określają 
bieg spraw aktualnych. Owe jednostki zadają pytanie o swoją tożsam ość, w poczuciu 
na nowo odzyskanej wartości, którem u towarzyszy niekiedy poczucie zagrożenia. W y
daje się, że przed naukami hum anistycznym i stają stare-nowe zadania. Powrót do tra
dycyjnej, absolutyzującej mom ent narodowy argum entacji nie jest wykluczony, ale też 
nie nieunikniony.

W tej nowej konstelacji warto pam iętać o przed- i powojennej lekcji badań nad 
Europą Środkow o-W schodnią. Pierw sza lekcja jest natury ogólnej: historyk, zm ierza
jący poprzez swe badania do odsłonięcia inności przeszłości, powinien zachować kry
tyczny dystans w stosunku do aktualnych hierarchii wartości, niezależnie od tego czy 
są one „słuszne” , czy „niesłuszne” . Oznacza to wszakże, iż musi on im poświęcać kry
tyczną refleksję.

Druga lekcja dotyczy problem atyki narodowo-państwow ej. Należy dostrzec w niej 
ponownie część rzeczyw istości europejskich dziejów  sztuki. W perspektywie m iędzy
narodowej, szczególnie istotnej dla tej problem atyki, państwa i narody trzeba wyzwolić 
z zasadniczego antagonistycznego zazębienia. W biegu historycznych zdarzeń są one 
w ielkościam i, które kom unikując się przez afirm ację bądź negację albo otw ierając bądź 
zam ykając się na siebie, definiują się wciąż na nowo. Nie da się ich traktować jako 
niezm iennych substancji.

Sform ułow ana powyżej teza-założenie określa miejsce problem atyki państwowo-na- 
rodowej w obrębie syntezy historyczno-artystycznej. Docieramy w ten sposób do lekcji 
trzeciej. O dczuwalny w dzisiejszej nauce o sztuce sceptycyzm  wobec prób syntezy m oż
na zw iązać z kryzysem  paradygm atu narodow o-państw ow ego z jednej i widzeniem dzie
ła sztuki jako  zjawiska złożonego, heterogenicznego z drugiej strony. Jednakże zanie
chanie prób na tym odcinku byłoby błędnym  rozstrzygnięciem . Należy rozmyślać nad 
syntezą i całością po to właśnie, by, po pierwsze, odrzucić ograniczającą, podatną na 
instrum entalizacje form ę syntezy, oraz, po drugie, nie ulegać bezwiednie dawnym  i no
wym bożkom  całości. Chodzi o to, by stworzyć otw arty, m obilny projekt syntezy, po
zw alający w prow adzić w jej pole wiele całości, elim inujący mity rzekom ych celów 
i ciągłości (historia święta!), które odgrywały tak w ielką rolę w badaniach nad kolo
nizacją wschodnią.

THE EASTERN COLONISATION AND GOTHIC ART. CONCEPTS AND REALITY.

S u m m a ry

This text was delivered at the XXXVIIIth International Congress o f Art History in Berlin in July 1992. 
Its German version will appear in the proceedings of the Congress. The subject of this article is a historical 
and political-scientific reflection on the so called “kunstgeschichtliche Ostfroschung” . What is concerned 
here are studies on the art of the eastern part of Central Europe which during the Middle Ages became a 
place o f intensive colonization and the dominant share in this colonization was o f German population. At
tempts at interpretation of artistic heritage in the perspective of this historical process (“Ostsiedlung”) were 
undertaken in Germany in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century. It
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was here that the methodological and historiosophic foundations of these studies were laid. They enjoyed 
their period of greatest development between the two world wars. The Slavic artistic historiography referred 
to the same research categories. The author emphasizes two significant features o f the "kunstgeschichte Ost
forschung'': characterizacion of artistic phenomena in national-ethnic and state categories, a conviction that 
interpretation of artistic processes of Eastern Central Europe in perspective o f eastern colonization is the 
highest from of historical-artistic synthesis. After World War II art history was allegedly abandoning these 
assumptions. The author notices that in "disguise" they are still holding and that in the face o f the current 
political changes in Europe they may be an important factor in the research o f art history. What is indis
pensable is the critical reflection on these assumptions.


