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Levensbericht door E. de Jongh 

Jan Bialostocki 

14 augustus 1921-25 december 1988 

Er zijn geleerden die de wetenschap op enige afstand van hun eigen persoonlijkheid 
beoefenen en er zijn geleerden die met hun wetenschap één zijn geworden. Jan Bia
lostocki, de Poolse kunsthistoricus die op 25 december 1988 in Warschau overleed, 
behoorde tot de tweede categorie. Hij was identiek met de kunstgeschiedenis, door
desemd als het ware door zijn discipline. Dit betekent geenszins dat hij leed aan wat 
wel vakidiotisme wordt genoemd - daar was zijn mentaliteit niet naar en bovendien 
sloten zijn engagement met politieke en maatschappelijke situaties in zijn land, en 
zijn functie als museumconservator, een dergelijke smalheid van geest al direct uit. 
Wanneer men zegt dat Bialostocki als mens en kunsthistoricus het type was van de 
humanist, wortelend in de intellectuele traditie die teruggaat tot de Renaissance, dan 
mag dat een clichématige karakterisering lijken, in dit geval is het een omschrijving 
waaraan moeilijk valt te ontkomen. In het beeld dat wij ons van de oude humanisten 
hebben gevormd past Bialostocki mutatis mutandis zonder enige moeite. En als hu
manistisch geleerde, als fakkeldrager van een specifiek soort eruditie, was hij tijdens 
zijn leven al een zeldzaamheid geworden. 

Jan Bialostocki, die sinds 1971 buitenlands lid van onze Akademie was, werd op 
14 augustus 1921 te Saratów geboren. Onder wel zeer moeilijke omstandigheden stu
deerde hij kunstgeschiedenis, filosofie en Franse letterkunde aan de universiteit van 
Warschau. Onderwijl nam hij deel aan het verzet, wat in 1944 tot zijn arrestatie leid
de, gevolgd door internering in een aantal Duitse concentratiekampen. Na de oorlog 
studeerde hij als kunsthistoricus af om in 1950 zijn dissertatie te verdedigen. In 1945 
werd hij aangesteld als assistent, zowel aan de universiteit als bij het Nationaal Mu
seum te Warschau, maar in 1950 werd de universitaire post hem ontnomen omdat 
zijn houding en opvattingen de stalinistische machthebbers onwelgevallig waren. 
Een aantal jaren later echter - Bialostocki's reputatie als kunsthistoricus was inmid
dels gevestigd - werd deze diskwalificatie ongedaan gemaakt. 

Vanaf 1959 functioneerde hij weer officieel op academisch niveau, sedert 1962 als 
hoogleraar en van 1984 tot zijn dood als directeur van het Kunsthistorisch Instituut 
van de Universiteit van Warschau. Zijn museumcarrière ontwikkelde zich ten dele 
parallel met zijn loopbaan aan de universiteit. In 1955 werd hij bij het Muzeum Na
rodowe benoemd tot hoofdconservator en waarnemend directeur, een functie die hij 
tot kort voor zijn overlijden heeft bekleed. 

In het museum heeft hij een reeks tentoonstellingen georganiseerd die internatio
naal aandacht trokken, onder andere gewijd aan Rembrandt en zijn tijdgenoten, aan 
kunst uit de tijd van Michelangelo, aan de Venetiaanse school, aan het ontstaan van 
het landschapschilderij en aan de betekenis van emblematiek in betrekking tot de 
Hollandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Voorts toonde hij belangstelling 

119 



- 4 -

voor de negentiende eeuw met een expositie die de periode van David tot Cézanne 
besloeg en met tentoonstellingen over Gauguin en Van Gogh. 

Het is evident dat de twee functies die Bialostocki enkele decenniën heeft vervuld, 
bij het museum en aan de universiteit, elkaar wederzijds ten zeerste hebben bevrucht. 
Zo vinden we vrijwel alle thema's van de door Bialostocki geconcipieerde tentoon
stellingen, sommige bij herhaling, terug in zijn wetenschappelijke publikaties. 
Hiermee wordt evenwel nog weinig gezegd over het gepubliceerde oeuvre op zichzelf. 
Dat is niet alleen buitengewoon omvangrijk maar ook uitermate gevarieerd, veel ge
varieerder dan de onderwerpen van de vermelde tentoonstellingen konden zijn. 

De bibliografie die staat afgedrukt in de feestbundel welke in 1981 ter gelegenheid 
van Bialostocki's zestigste verjaardag verscheen telt niet minder dan 478 nummers, 
en na 1981 heeft de auteur zijn pen nog bepaald niet laten rusten. De geschriften 
- de meeste uiteraard in het Pools, maar vele ook in het Frans, Duits, Engels en 
Italiaans - handelen over talrijke aspecten van de kunstgeschiedenis, theoretisch, 
praktisch en methodologisch; de desbetreffende onderwerpen strekken zich in tijd 
uit over een periode van tweeduizend jaar. De nadruk ligt daarbij weliswaar op de 
vroeg moderne periode, maar de bijdragen over middeleeuwse kunst en over kunst 
van de achttiende en negentiende eeuw kunnen moeilijk over het hoofd worden ge
zien. 

Tot dit enorme corpus behoren ook gecommentarieerde edities van tractaten van 
kunstenaars, onder wie Leonardo da Vinci, Dürer en Poussin, alsmede kritische be
schouwingen over de reputatie van, en de visie op, bepaalde kunstenaars in de loop 
der eeuwen. Buitengewoon belangwekkend in deze laatste categorie is een recent 
boek over Dürer and his critics 1500-1971, met de ondertitel Chapters in the History 
of Jdeas. Dürer vormde voor Bialostocki een onuitputtelijke bron van inspiratie. Zijn 
voorkeur voor grote en gecompliceerde kunstenaars in aanmerking genomen ligt het 
bijna voor de hand dat ook Rembrandt een grote aantrekkingskracht op hem zou 
uitoefenen. Met Rembrandt heeft hij zich vooral in iconografische zin beziggehou
den. 

Iconografie en iconologie als methode genoten in hoge mate Bialostocki's belang
stelling. Daarvan getuigt nog de suggestieve titel van het werk dat zijn zwanezang 
zou worden, The Message of Images uit 1988. Deze uitgave bestaat uit een reeks op
stellen die alle afzonderlijk eerder waren verschenen, en waarvan de meeste over be
tekenisproblemen handelen of de ontwikkeling van een bepaald motief in kaart 
brengen. Dergelijk op één thema gericht onderzoek wisselde Bialostocki zonder 
moeite af met brede, synoptisch opgezette studies. Uitstekende voorbeelden van dit 
genre zijn de kritisch-historiografische overzichten van iconografische en iconologi
sche literatuur, waarin begrijpelijkerwijs uitvoerig wordt stilgestaan bij het werk van 
Erwin Panofsky. 

Bialostocki was geen man van extreme standpunten, eerder was hij iemand die 
volgens een goed humanistisch beginsel de aurea mediocritas zocht en uiteenlopende 
ideeën en divergerende methoden van anderen tot op zekere hoogte met elkaar wist 
te verzoenen, overigens nooit zonder deze met eigen inzichten te verrijken. Als ge
leerde kunnen we hem zowel traceren in de sfeer van Panofsky als in die van de zo 
anders geaarde Gombrich. Waarbij moet worden aangetekend dat Bialostocki, hoe 
innoverend hij vaak ook was, gemeten naar oorspronkelijkheid en invloed in deze 
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coryfeeën van het vak zijn meerderen diende te erkennen, iets waarmee hij geen 
enkele moeite zal hebben gehad. 

Panofsky is waarschijnlijk Bialostocki's voornaamste geestelijke leidsman ge
weest. Uiterst genuanceerd en doorleefd is het lange herdenkingsartikel dat Bialos
tocki in 1970, naar aanleiding van de dood van deze eminente voorganger in het Ne
derlandse kunsthistorisch tijdschrift Simiolus het licht deed zien. In het bijzonder 
treft in dit In memoriam een overeenstemming van naturen: waar de auteur meent 
autobiografische trekken in Panofsky's studies te kunnen aanwijzen, beschrijft hij 
onmiskenbaar tegelijk zijn eigen idealen, het ideaal van de humanitas in de eerste 
plaats. 

Bialostocki heeft Panofsky's iconologische methode doorgevoerd op een terrein 
waar Panofsky zelf zich zelden waagde, namelijk dat van de vroeg moderne kunst. 
Nog steeds zeer verhelderend is de verhandeling over romantische iconografie uit 
1966, die werd opgenomen in de in 1981 herdrukte bundel Stil und Ikonographie. 
De oriëntatie op de negentiende eeuw bracht Bialostocki ook tot bestudering van 
beeldidioom met politieke inslag. Hieruit vloeiden artikelen voort die de relatie ana
lyseren tussen radicale maatschappelijke veranderingen en de uiteenlopende artistie
ke reacties daarop, of die aandacht besteden aan de verbeelding van de verslagen 
held of leider. 

'The image of the defeated leader in roman tic art', het laatste stuk in The Message 
of Images, eindigt met enkele Poolse kunstwerken. Bialostocki's interpretatie daar
van, evenals de door hem gekozen formuleringen, lijken in het licht van de jongste 
geschiedenis een speciale betekenis te krijgen. Dergelijke verbanden dringen zich 
meer dan eens op, zelfs bij het lezen van het fraaie ideeën historische opstel over 'The 
power of beauty. A utopian idea of Leone Battista Alberti'. Alberti's optimistische 
gedachte, verwoord in zijn tractaat over de architectuur, dat schoonheid als een apo
tropeïsche kracht de meest effectieve verdediging vormt tegen destructie en geweld, 
wekt licht associaties met Bialostocki's activiteiten als vooraanstaand cultuurdrager 
en bewaker van kunstschatten in het barre Polen van de afgelopen decennia. Ge
fascineerd door Alberti's overtuiging (Alberti was een theoreticus tot wie Bialostocki 
steeds terugkeerde), toetst hij de implicaties ervan voor latere perioden in de geschie
denis, overigens niet zonder scepsis en eindigend met een waarschuwende, pessimisti
sche uitspraak: 'But not even now do 'beauty and dignity' on their own suffice to 
disarm 'enraged enernies' and prevent these works from being destroyed'. De gedeel
telijke verwoesting van het Nationaal Museum in Boekarest, ongeveer een jaar na 
Bialostocki's dood, zou zijn woorden achteraf helaas een profetische waarde geven. 

Het stuk over Alberti mag typerend heten voor de ideeënhistoricus die Bialostocki 
ook in hoge mate was. Het onderricht dat hij als student van onder anderen de filo
soof en kenner van esthetica, Wladyslaw Tatarkiewicz, had genoten, liet in een groot 
deel van zijn schrifturen sporen na. Evenmin als iconologie heeft hij ideeëngeschiede
nis, kunsttheorie en esthetica ooit los willen zien van de kunstgeschiedenis als huma
nistische discipline. Eén van de meest belangwekkende getuigenissen van de wijze 
waarop Bialostocki verschillende disciplines met elkaar wist te convergeren is zijn 
inmiddels klassiek geworden studie over het 'modusprobleem' in de beeldende kun
sten. Het gaat hier om de doctrine van de overeenkomst tussen vorm en inhoud en 
het verband tussen stijl en karakterisering, waarbij een geleerde brief van de schilder 
Nicolas Poussin een cruciale rol speelt. 
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