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nagyítható változat (jogtiszta forrás) 
 

http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?maker=11895&object=407614&row=0 

Nicolaes Maes: 

 A leselkedő  

1655 k. 

London 
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Nagy Szent Gergely pápa az őt 

megleső Péter írnokkal  

XII. sz. második fele 

Wolffenbüttel, Herzog-August 

Bibliothek, Codex 50, 4 Aug, 4 ro 
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Dürer: Melencolia I 
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Erwin Panofsky 
A képzőművészeti alkotások leírásának és tartalomelemzésének problémájához  [1932] 
 

az értelmezés tárgya az értelmezés 
szubjektív forrása 

az értelmezést korrigáló 
objektív diszciplína 

1. [Phänomenssinn] 
(felosztható  

tárgyi és kifejezés-
értelemre) 

érzéki tapasztalat  a formaalakítás története  

(az ábrázolási 
lehetőségek együttese) 

2. jelentésértelem 

[Bedeutungssinn] 

irodalmi ismeretek típustörténet 

(a megalkotható képzetek 
együttese) 

3. dokumentumértelem 

(lényegi 
értelem)[Wesenssinn] 

világnézeti 
alapmagatartás 

általános szellemtörténet 
(a lehetséges világnézetek 

együttese) 
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Erwin Panofsky: Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába  [1939] 

Az értelmezés tárgya Az értelmezés aktusa Az értelmezéshez szükséges 
felkészültség 

Az értelmezés 
helyesbítésének eszköze (a 
hagyományok története 

elsődleges v.természetes 

képtárgy 

a) tárgyi 

b) kifejezésbeli 

együttesen a művész mo- 

tívumok világát alkotják 

preikonografikus leírás mindennapi tapasztalat 

(tárgyak és események 
ismerete) 

a stílusok története 
(annak ismerete,ahogy 
kü-lönböző tört.i 
feltételek között a 
meghatározott tárgyakat 
és történéseket formákkal 
kifejezik) 

másodlagos v. 
konvencionális képtárgy  

mely az ábrázolások, 
történetek és allegóriák 
világát alkotja 

ikonográfiai elemzés irodalmi források 
ismerete 

(tájékozottság 
meghatározott témák és 
fogalmak körében) 

a típusok története 
(annak ismerete, ahogy 
kbző tört.i felt.k.  a 
meghatározott témákat 
és fogalmakat tárgyaal és 
eseményekkel kifejezik 

belső jelentés v. tartalom 
mely a „szimbolikus” 
értékek világát alkotja 

ikonológiai interpretáció szintetikus intuíció (az 
emberi elme 
alaptöürekvéseinek 
ismerete, melyet eleve 
meghatároz a személyiség 
pszichológiája és 
„Weltanschauung’-ja) 

a kultúra jelenségeinek 
v.” szimbólumainak” 
története (annak 
ismerete, ahogy kbző 
tört.i felt.k.  az emberi 
elme törekvéseit 
meghatározott témákkal 
és fogalmakkal kifejezik 
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