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Czy można charakteryzować coś innego niż indywidua? Coś, co nie 
daje się w danej perspektywie dalej mnożyć, czyż nie jest historyczną 
jednością w tym samym stopniu, jak coś, czego nie da się dalej dzielić? 
Czy wszystkie systemy nie są indywiduami, tak jak wszystkie indywidua 
– przynajmniej w zarodku i w tendencji – są systemami? Czyż wszelka 
realna jedność nie jest historyczna? – F. Schlegel

MAPA, ORGANIZM, SYSTEM – METODY I ICH HISTORYCY

W dziejach historii sztuki jako dyscypliny historycznej i humanistycznej można wyraźnie dostrzec, że 
refl eksja metodologiczna niemal od samego początku towarzyszy niczym cień codziennej praktyce badaw-
czej. Jest to obserwacja najzupełniej banalna, i – a fortiori – odnosi się po prostu do fundamentalnego faktu, 
jakim jest współistnienie w tradycji sztuki europejskiej (rozumianej szeroko) tworzenia i jej (quasi) fi lozo-
fi cznego ujęcia, współbrzmienia działania artystycznego z namysłem nad jego istotą i zasadami, nierozerwal-
nego sąsiedztwa świadomości artystycznej z samoświadomością teoretyczną – u Pindara jest ono rozwinięte 
w stopniu niezrównanym1. Innymi słowy, próba zrozumienia niektórych przynajmniej zjawisk sztuki bez 
uwzględnienia ich teoretycznego zaplecza byłaby najzupełniej chybiona. Erwin Panofsky czuł się w obo-
wiązku przypomnieć o tym swoim czytelnikom jeszcze w latach 30. XX wieku, edycje pism teoretycznych 
i krytycznych, przygotowane przez Alberta Dresdnera, Huberta Janitschka czy Juliusa von Schlossera (u nas 
seria zainicjowana przez Jana Białostockiego) po dziś dzień stanowią nieodzowny punkt odniesienia.

Można by jednak spojrzeć na dzieje historii sztuki jako historię atrofi i i hipertrofi i aktywności metodolo-
gicznej, proces, którego kontury i rytm czasowy są niejasne, lecz nie pokrywają się z linearną historią metod 
i modeli interpretacji2. Niewątpliwie swoją rolę odgrywają tutaj bardzo indywidualne nastawienia poszcze-
gólnych badaczy, a także ich naukowy rodowód – atencja, jaką przynajmniej przez pewien czas żywili dla 
problemów fi lozofi cznego uzasadnienia metody odczytywania sensu i znaczenia dzieła sztuki tacy klasycy

1 Por. np.: A. M. K o m o r  n  i  c  k  a, Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką. W kręgu pojęć prawdy i fałszu, Uniwersytet 
Łódzki, Łódź 1979.

2 Nie umniejsza to, rzecz jasna, znaczenia historii metod, proponowanych dawniej przez Eduarda van der Grintena, Udo Kultermanna 
czy Arnolda Hausera. 
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dyscypliny, jak choćby Erwin Panofsky właśnie czy Edgar Wind, na pewno była po części efektem kontaktów 
z hamburskim fi lozofem i historykiem idei fi lozofi cznych, Ernstem Cassirerem, a po części świadomej kon-
frontacji ze zbiorem problemów epistemologiczno-psychologicznych, postawionych przez neokantystów3. 
Możliwe, że wzmożone zainteresowanie metodologią rodzi się w momencie poczucia kryzysu dyscypliny, 
którego przyczyny mogą być bardzo różne – od Kuhnowskiego wyczerpania paradygmatu, poprzez Dilthe-
yowską „anarchię światopoglądów”, aż po niepokój wywołany przez niepohamowane rozszerzanie się pola 
„sztuki”, któremu nie tak znowu dawno próbowano zaradzić, wprowadzając „otwarte” pojęcie „sztuki”, albo 
też proponując nieograniczoną płynność visual studies i ambicje wszechogarniającej antropologii obrazu, 
poszukującej swego rodowodu w pismach i projektach Aby Warburga. Lecz równie istotny może okazać się 
nacisk innych dziedzin nauki, zarysowujących uniwersalny wręcz horyzont poznawczy, miarą atrakcyjności 
których jest przejmowanie nie tylko narzędzi pojęciowych, ale także dążenie do zrealizowania idei wiedzy 
zunifi kowanej. Historia sztuki była tutaj z zasady stroną obdarowaną, rzadko darczyńcą, nieczęsto święciła 
triumfy w rodzaju sukcesu odniesionego przez pary generalnych pojęć stylotwórczych Wölffl ina. Nie musiało 
to jednak świadczyć o słabości – dzieliła zwyczajnie los pozostałych dyscyplin humanistycznych, chętnie 
wchodzących w alianse z naukami przynoszącymi dobrą nowinę ostatecznej systematyzacji i obietnicę ścisło-
ści. Obsesja ścisłości, choć to może zbyt mocne określenie, stanowi jeden z przewodnich motywów historii 
sztuki. W XIX stuleciu wyrażała się ona poprzez tworzenie mniej czy bardziej złożonych łańcuchów ewolucji 
form artystycznych, serii rozwojowych, czerpiących wzór z biologicznej morfologii organów i taksonomii4, 
a odwołujących się zazwyczaj do dychotomicznych podziałów, wyjaśniających genezę form w ramach zo-
biektywizowanej psychologii czy typów Weltanschauungen. Właściwym celem miało być nakreślenie cało-
ściowej mapy „ogrodu” sztuki, od jej najwcześniejszych początków po formy najwyżej rozwinięte, przy czym 
zasadą owej całościowości, obok przesłanek wyprowadzonych z Weltgeschichte, była także idea „wewnętrz-
nej konieczności” rozwoju formalnego.

Już kluczowe metafory „mapy”, „organizmu”, „serii” wskazują niedwuznacznie na to, że jednym z za-
łożeń tak zdefi niowanej historii sztuki było wchłonięcie obszarów uważanych za drugorzędne artystycznie 
i wprowadzenie w sferę jej zainteresowań przedmiotów, co do których artystycznego statusu można było 
wysuwać poważne zastrzeżenia, ponieważ należały do okresu „przed sztuką”, albo do obszarów „poza sztu-
ką” – „sztuką” rozumianą wedle reguł europejskiego modelu klasyczności. W XX wieku, wraz z rewolucją 
modernistyczną oraz ruchami awangardowymi, potrzeba ta stała się jeszcze gwałtowniejsza. Wielokrotnie 
wskazywano w tym kontekście na Warburga koncepcję badania historii ekspresji ludzkiej poprzez wszelkie-
go rodzaju dokumenty wizualne, będące zapisem pamięci społecznej w ekspresyjno-symbolicznym języku 
gestów, zakorzenionych w matrycach wyrazowych antyku – koncepcję kulminującą w atlasie obrazowym 
Mnemosyne, unaoczniającym m a p ę  „Wanderstraßen” najważniejszych idei Europejczyka: kosmologicz-
nych, religijnych, astrologicznych, zmieniającego się stosunku do natury5. Wszelako najpoważniejszy za-
pewne w XX wieku impuls w kierunku systematyzacji, ścisłości i totalizacji historia sztuki otrzymała od 
antropologii strukturalnej, semiotyki i teorii informacji. W Polsce Mieczysław Porębski był chyba najbardziej 
konsekwentnym przedstawicielem i zwolennikiem zastosowania różnych rozwiązań, proponowanych przez 
te uniwersalistyczne metodologie badawcze, do analizy dzieł sztuki6. 

3 O wzajemnych inspiracjach metodologicznych w kręgu Panofsky’ego i Winda zob. B. B u s  c  h  e  n  d  o  r  f, Nachwort. Das Prin-
zip der inneren Grenzsetzung und seine methodologische Bedeutung für die Kulturwissenschaften, [w:] E. W i n d, Das Experiment und die 
Metaphysik. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Bernhard Buschendorf. Eingeleitet von Brigitte Falkenburg, Frankfurt am Main 
2001, s. 276–282.

4 Zob. o tym np. D. K a  r  l  h  o  l  m, Art of Illusion: The Representation of Art History in Nineteenth-Century Germany and Beyond, 
Bern–New York 2004. Zob. także wnikliwą analizę stanowiska M. Sokołowskiego: M. K u n i  ń  s  k  a, Marian Sokołowski (1839–1911), 
„Rocznik Historii Sztuki”, XXXVII, 2012, s. 7–19. 

5 Zob. ostatnio: C.D. J  o  h  n  s  o  n, Memory, Metaphor and Aby Warburg’s Atlas of Images, Ithaca N.Y. 2012.
6 Mieczysław Porębski problemami metodologii zajmował się, z różnym natężeniem, niemal przez 40 lat swojej twórczości naukowej. 

W przeciwieństwie do wielu polskich historyków sztuki, którzy zajmowali się raczej historią metodologii historii sztuki, Porębski konsekwent-
nie rozwijał zainteresowania teoretyczne i spekulatywne. Jeśli idzie o inspiracje szeroko pojętą semiotyką, w sferze dzieł sztuk wizualnych 
mógłby znaleźć partnera chyba tylko w osobie Mieczysława Wallisa. Porównanie koncepcji obu badaczy wymagałoby jednak oddzielnych 
studiów. 
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W POSZUKIWANIU METODY UNIWERSALNEJ – POZA GRANICAMI SZTUKI I ZNAKU

Ostatnie stwierdzenie kryje w sobie jednak pewne przekłamanie. Należałoby raczej powiedzieć, że Po-
rębski, przynajmniej na poziomie rozważań teoretycznych (i metateoretycznych), przyjmował niemal bez 
zastrzeżeń całe rusztowanie konceptualne teorii informacji, dostrzegając jednocześnie, co trzeba koniecznie 
podkreślić, jej ograniczenia w zetknięciu z obrazami. W jego studiach metodologicznych konsekwencja i wy-
móg pojęciowej ścisłości czasami przybierają postać swoistego rygoryzmu i „redundancji”, by przywołać 
ważny dlań termin, w mnożeniu dystynkcji, lecz nie widać w nich jakiegoś dogmatyzmu. Zmierzając do 
określenia pewnej koncepcji o b r a z u, zbudowanej w oparciu o teorię znaku i informacji, Porębski niemal 
zawsze uzupełniał ją – korygował i kontrolował – za pomocą teoretycznego ujęcia przemian historycznych 
jako przemian systemów bądź struktur. W programowym, jak się zdaje, artykule, pochodzącym z 1962 roku, 
analizę trzech poziomów kanałów informacyjnych w przedstawieniach wizualnych (technologicznego, typo-
logicznego i morfologicznego – w ścisłej analogii do poziomów wyodrębnianych przez analizę językoznaw-
czą) podbudowuje analiza wielorakich, zmiennych funkcji przekazu informacyjnego, które w przypadku form 
wizualnych i artystycznych są na tyle złożone, że wymagają sięgnięcia po kategorie antropologii kulturowej: 
sacrum – profanum, mit i rytuał. 

Granice pojęcia sztuki7 wolno uznać za tekst programowy, ponieważ z jednej strony zawiera in nuce 
chyba wszystkie wątki, powracające nieustannie w studiach metodologicznych Porębskiego, z drugiej nato-
miast prezentuje typowy mechanizm konstruowania wypowiedzi. Ani na chwilę nie wolno tracić z oczu faktu, 
że autor Ikonosfery był historykiem sztuki nowoczesnej, której początki ściśle zazębiały się, w jego ujęciu, 
ze „zmianami, jakie niosła postępująca coraz dalej kapitalistyczna akumulacja”, otwierając przed obrazem 
„nową, nieznaną perspektywę: obrazem można zawładnąć, można uczynić zeń towar lub lokatę”8. Tym sa-
mym, jak podkreślał, obraz znalazł się w sytuacji paradoksalnej, w sytuacji sprzeczności pomiędzy jego istotą 
– funkcją informacyjną (na wielu jej płaszczyznach) a pragnieniem posiadania, ponieważ „informacji nie da 
się trwale przywłaszczyć”9. Toteż rewolucyjny charakter sztuki nowoczesnej, wynikający z owej sprzeczno-

7 M. P o r  ę  b  s  k  i, Sztuka a informacja, Kraków 1986, s. 8–80.
8 Ibidem, s. 66.
9 Ibidem.

Mieczysław Porębski, II Ogólnopolska Konferencja w Sprawie Badań nad Sztuką, Warszawa 1955. Fot. IS PAN
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ści, można potraktować jako dążenie do intensyfi kacji i spotęgowania przekazu, niemożliwego bez głębokiej, 
choć stopniowej przemiany kodów i poszerzania niedrożnych kanałów przekazu informacji. Realizując się 
w obrębie „postawy analitycznej”, oderwanej od tradycyjnego podłoża świątecznej rozrzutności i mitu, re-
zygnuje także z atrybutów sztuki tradycyjnej – przede wszystkim iluzji perspektywicznej, i koncentruje się na 
„atakowanej wprost płaszczyźnie obrazowej rejestracji”, przynosząc w rezultacie „wyprowadzony ekspery-
mentalnie, autonomiczny porządek płaszczyzny obrazu”10.

Opisana w Granicach pojęcia sztuki wędrówka obrazu (której paralelnie akompaniują formy społeczne) 
od obrazu izolowanego, poprzez obraz otwarty, aż po obraz zautonomizowany (który ostatecznie, w ramach 
„analizy”, kwestionuje sam siebie na mocy aktu transgresji) jest historią sztuki w fascynującym skrócie, który 
staje się możliwy dzięki zagęszczającej przeszłość do serii strukturalnych przełomów, działającej niczym tłok 
sprężający powietrze, sile teorii informacji: obraz może stać się ośrodkiem jednorodnej i ujednolicającej teorii, 
jeśli ontologiczną wieloznaczność i niewspółmierność obrazów11 zastąpi logika przekazu komunikacyjnego, 
wysuwająca na czoło analizę w kategoriach funkcji i jej zmiennych. Wówczas rzeczywiście obraz w swojej 
funkcji komunikowania, niezależnie od konkretnej sytuacji historycznej i historycznie umotywowanego sta-
tusu poznawczego, zachowuje swoją trójdzielną, trójwarstwową budowę, zaś pojęcie „obrazu” przenika całą 
historię sztuki i spina jej dzieje od paleolitycznego malowidła po t r a n s g r e s j e  antysztuki.

W ten sposób zachować można nie tylko jedność sztuki jako systemu znaków (o skomplikowanej jed-
nak, ikonicznej strukturze), ale przede wszystkim jedność doświadczenia obrazu w jego roli nieustannego de-
maskowania zużytych kodów, poszerzania kanałów informacyjnych i ciągłego powrotu do początków – czyli 
ujawniania, jak ładnie pisał Porębski, „niesfornej, prawdziwej natury obrazu”, domagającej się „aktywnego, 
dopełniającego współdziałania”12.

Bowiem i tutaj teoria informacji, obiektywizująca z jednej strony reguły i warunki przekazu, a z drugiej 
przywiązująca tak dużą wagę do kwestii odbioru i odbiorcy, okazuje się szczególnie przydatna. Na poziomie 
działania i wymiany informacji w obrębie struktury zachodzi głębokie podobieństwo, wręcz o izomorfi cznym 
charakterze, pomiędzy działaniami artystów w bardzo różnych epokach: nasycona farbą i rzucona o ścianę gąb-
ka Leonarda jakże blisko pozostaje dekalkomanii Bretona, a idea koniecznego dopełnienia obrazu (jako odbio-
ru komunikatu) w inny sposób została potwierdzona przez obserwacje fenomenologów i egzystencjalistów13.

Dla wielokrotnie przez Porębskiego podkreślanej funkcji wyboru i dopełniania obrazu, który jest zna-
kiem o szczególnym wymiarze, nie bez znaczenia pozostawał fakt, że przez długie lata był on nie tylko wnik-
liwym, oryginalnym krytykiem sztuki, nie tylko obserwatorem życia artystycznego, lecz jego aktywnym 
współkreatorem – może najdobitniej świadczą dziś o tym niekiedy bardzo osobiste szkice sylwetek artystów 
mu bliskich. Rzecz jasna, jego krytyka sztuki nie utożsamia się z aktywnością historyka sztuki, ale nie ma też 
między nimi dramatycznego rozziewu. 

W istocie rzeczy bowiem, postrzegając sztukę w ujednolicającej i uogólniającej perspektywie przekazu 
informacyjnego, Porębski nie tylko fundował jednorodną optykę dla sztuki przed wielkim momentem prze-
łomu, transgresji, i sztuki po tym przełomie – fundował tym samym także jedność historii (co nie znaczy, że 
byłaby ona tożsama z jej ciągłością). Zresztą samo pojęcie „transgresji” jako synonimu „rewolucyjności” 
i awangardy ma sens tylko wtedy, gdy założymy istnienie statycznych kanałów informacji, podtrzymujących 
zdolność do nieustannej reduplikacji przekazu i cyklicznego krążenia informacji. „Transgresja” jest miano-
wicie, jak wskazuje Porębski sięgając do prac rozmaitych strukturalistów, czynnością, aktem działania, mani-
festem głęboko zakorzenionym w strukturach stabilizujących społeczeństwo: micie, rytuale, czasie świętym: 
„niebezpieczna i świętokradcza transgresyjność” jest w takim samym stopniu konieczna, jak jej okiełzanie, 
obłaskawianie, osłabianie jej destrukcyjnego potencjału. Akty transgresji są aktami niezbędnymi dla normal-
nego, codziennego życia danej społeczności, stanowią bowiem odpowiedź na „nadużycie”, jakiego dopusz-
cza się na żywej tkance i substancji obrazu mit – mit będący „informacyjnym impasem”14. W tym świetle 

10 Ibidem, s. 69.
11 Naturalnie, kwestia sposobu istnienia obrazów nie jest przez Porębskiego pomijana, najczęściej sięga tutaj po Ingardenowskie roz-

różnienia malowidła, konkretyzacji estetycznej i obrazu.
12 P o r  ę  b  s  k  i, op. cit., s. 84.
13 „Dla Bretona dekalkomania nie była niczym innym, jak tylko najpewniejszym środkiem intronizacji nadrealistycznego ‘modelu 

wewnętrznego’, odnalezienia uniwersum, które tradycyjne malarstwo osiągało w sposób o i leż  mniej  czysty i doskonały. Obraz mia ł 
wrócić  do swoich począ tków, ujawnić raz jeszcze swoją prawdziwą naturę, niesforną, niegotową, zuchwale narzucającą się, a równo-
cześnie wymagającą aktywnego, dopełniającego współdziałania” – ibidem [podkreślenia moje – R.K.].

14 Ibidem, s. 52–53.
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należy też postrzegać transgresje sztuki nowoczesnej, nawet jeśli prowadzą one do negacji sztuki i obrazu. 
Konceptualne instrumentarium, jakiego dostarczają antropologia strukturalna i teoria informacji, każe trakto-
wać zjawiska jako równorzędne struktury i akty: transgresja człowieka żyjącego w świecie sakralnego mitu 
i nowoczesnego artysty, działającego w uniwersum nowoczesnej nauki, jest w istocie tym samym i spełnia 
podobne, jeśli nie identyczne funkcje, choć za każdym razem zmienia się przekaz.

Toteż na kartach rozważań Porębskiego Leonardo da Vinci, Leon Chwistek, Marcel Mauss i Bataille, Ło-
baczewski, Poincare i Braque występują bez przeszkód obok siebie – ich przemyślenia, intuicje i rozwiązania 
artystyczne przynajmniej do pewnego stopnia potwierdzają (względną) izomorfi ę struktur i paralelizm celów, 
ale nie pociąga to za sobą, warto zaznaczyć, wyjaśnień o przyczynowym kształcie. Tych zresztą Porębski ra-
czej konsekwentnie unika, ograniczając się do wskazywania mechanizmów współistnienia i funkcjonalnych 
zależności.

OBRAZ, TRANSGRESJA, EKSPERYMENT – W STRONĘ KUBIZMU

Ponieważ obraz jako funkcjonalny przekaz spaja dzieje sztuki w jedną całość, szczególnego znaczenia 
nabiera transgresja nowoczesna – jej rezultatem jest ostatecznie obraz zautonomizowany i fenomen antysztu-
ki, a dokonuje się w społecznym kontekście, którego nie określa już opozycja sacrum i profanum. Najogólniej 
rzecz ujmując, Porębski analizuje tę transgresję w kategorii rewolucyjnej przebudowy przestrzeni obrazowej: 
jeśli chodzi o tę przestrzeń, to punktem wyjścia, i jednocześnie początkiem kryzysu, była jednorodna, pu-
dełkowa i iluzjonistyczna przestrzeń obrazu renesansowego – dominowała do momentu, gdy uświadomiono 
sobie, że nie jest przestrzenią jedyną i zgodną z naturalnym wyglądem i porządkiem rzeczy. Uchwycenie 
umowności przestrzeni renesansowej wiązało się z przyjęciem możliwości istnienia (i wyobrażenia) innych 
przestrzeni, a w płaszczyźnie pewnej generalizacji – stwierdzeniem, iż przestrzeń jest czymś umownym, 
skonstruowanym, zależnym od przyjętego systemu odwzorowania i od konkretnych, doraźnych potrzeb. Kul-
minacją tych przekształceń była, rzecz jasna, przestrzeń obrazu kubistycznego – arbitralna, materialnie kon-
kretna, o instrumentalnym charakterze15. 

Znamienne, że opisując rozpad przestrzeni tradycyjnej i fazy kubizmu w popularnej, aczkolwiek wcale 
niełatwej, książce z nieodżałowanej serii „Omegi”, Porębski traktuje kubizm jako Nową Erę, wykorzystując, 
może ironicznie, określenia rachuby czasu stosowane początkowo przez radykalnych rewolucjonistów fran-
cuskich: Rok Pierwszy kubizmu, Rok Drugi, Rok Trzeci. Bo w istocie jest to wprowadzenie do Nowej Ery, 
Novus Ordo Saeclorum sztuki nowoczesnej, której nadejście charakteryzowało się nieubłaganą koniecznoś-
cią16, logiką wynikającą z potencjalności tkwiących w niedrożnych już kanałach informacyjnych, sprzecz-
nych ze sobą i splątanych przekazach tradycyjnej perspektywy oraz nowatorskich możliwości, oferowanych 
przez Cézanne’a. Opis taki, typowy dla pewnej fazy badań nad kubizmem, zbudowany jest wokół retoryki 
rewolucyjnego heroizmu, radykalizmu i konsekwencji: kubizm odpowiada bowiem nowoczesności świata, 
nowoczesności nauki o przestrzeni, powstaje bezkompromisowo i niezależnie o tyle, o ile jest rewolucyjnym 
zerwaniem w wewnętrznym dialogu z tradycją artystyczną.

Apoteoza kubizmu wydaje się wszelako być nie tyle pochwałą nowoczesności, ile raczej konstatacją 
i przypieczętowaniem ostatecznym ikonicznej natury znaku obrazowego: systemy obrazowe nie są systemami 
czysto znakowymi: „obraz nie wskazuje, a ukazuje, nie relacjonuje, a uczestniczy, nie nazywa, a  u o b e c -
n i a”17. I rzeczywiście, obraz kubistyczny, którego przestrzeń (choć nie tylko) jest, przypomnijmy, jest „czy-
sto operacyjna, instrumentalna”, skonstruowana, eksponuje własną arbitralność i materialną konkretność, 

15 M. P o r  ę  b  s  k  i, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966, s. 61. W perspektywie badań historii sztuki nad 
przestrzenią artystyczną i zmianami w jej rozumieniu, warto przypomnieć: H. Jantzen, Über den kunstgeschichtlichen Raumbegriff, „Sitzun-
gberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung”, 1938, nr 5.

16 Por. także bardzo charakterystyczną, rozbudowaną, wystylizowaną niemal na parabolę, analogię ewolucji stylowej kubizmu w obrę-
bie określonego układu informacyjnego z wielkim morzem i jego geologiczną strukturą – autor nazywa to modelem hydrologicznym, możemy 
to nazwać kolejną wielką metaforą biologiczną przemian w sztuce. Chyba nie napisano jeszcze historii wielkich metafor w historii sztuki, 
historii, która byłaby odpowiednikiem dzieła o metaforach wykorzystywanych w historiografi i Alexandra Demandta czy metaforologii Hansa 
Blumenberga.

17 P o r  ę  b  s  k  i, Sztuka a informacja, s. 97 [podkreślenie M. Porębskiego].
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antyiluzyjność, ukazuje, a nie wskazuje, uobecnia, a nie nazywa, ponieważ dla swej własnej egzystencji zu-
pełnie nie potrzebuje świata zewnętrznego, a swoją dziedzinę relacji i referencji ogranicza do samego siebie 
i odbiorcy, któremu ukazuje własną, autonomiczną rzeczywistość.

Zarówno postulat wewnętrznej konieczności18 (sięgający, poprzez Goethego „praroślinę” i Shaftes-
bury’ego inward form do arystotelesowsko-plotyńskiej „formy”, „myśli zarodkowej”, kształtującej od-we-
wnętrznie każdy przedmiot), jak i autonomizacja płaszczyzny malarskiej oraz partycypacyjny charakter znaku 
ikonicznego należą do najważniejszych wyznaczników mitu modernistycznego. Można chyba jednak zary-
zykować, że Porębski przyjmuje dwa dodatkowe jego elementy: aktywistycznej krytyki i spełnienia zadań 
regeneracji społecznej poprzez sztukę zjednoczoną w swych staraniach odnawiania i potęgowania komunika-
cji, w swej funkcji „poetyckiej”, z naukowcem i inżynierem. W jednej z ofi cjalnych wypowiedzi wspominał: 
„W roku 1948, w katalogu podejmującej awangardową tradycję Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie, 
pisałem z pełnym przekonaniem, że »horyzonty współczesnej sztuki, nauki i techniki są wspólne«, że ist-
nieje świat, »który jest w tym samym stopniu światem artysty, co światem naukowca-badacza albo praktyka 
technika«”. Zarazem jednak dodawał natychmiast: „Dziś jednak, […], gdy cybernetyzowany i zelektroni-
zowany, zintegrowany przez wszechobecne mass media świat dwudziestowiecznej nauki i techniki stał się 
naszą codzienną rzeczywistością, […] trudno nie dostrzec, że w świecie tym sztuka pozostała zjawiskiem 
o ograniczonym zasięgu i ograniczonej nośności informacyjnej”19. Czy był to zatem wyraz rozczarowania 
o modernistycznym rodowodzie intelektualno-artystycznym, którego wiara w uniwersalne możliwości prze-
kazu artystycznego, uchwyconego wreszcie w kategoriach teorii informacji20, została podkopana przez mass 

18 Zob. o tym, w odniesieniu do niemieckiej teorii sztuki i historii sztuki przełomu XIX i XX wieku: W. H o f m a n n, Studien zur 
Kunsttheorie des 20. Jahrhunderts, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 1955, 2, s. 136–156.

19 M. P o r  ę  b  s  k  i, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983, s. 183.
20 Porębski jeszcze w latach 60. snuł przypuszczenia o powstaniu całkowicie uniwersalnej, kosmicznej wspólnoty informacyjnej, op-

artej na matematycznie ustalonych i zbadanych a priori warunkach przekazu informacji: „Perspektywy języków sztucznych z jednej strony, 
odkrycie parajęzykowej struktury mechanizmu dziedziczności biologicznej z drugiej – wskazują, że znajomość samego tylko statusu antro-
pologicznego procesów informowania i komunikowania nie może wystarczyć, że prędzej czy później będzie musiała ją zastąpić i wchłonąć 
znajomość statusu kosmologicznego ujmująca całokształt informacyjnych związków i zależności między różnymi stanami wszechświata, ta 
zaś z kolei będzie musiała się oprzeć o jeszcze ogólniejszy status logiczno-matematyczny, który pozwoli a priori badać i określać warunki, 
jakie muszą być spełnione, żeby jakiekolwiek przekazywanie informacji w zasięgu jakiegokolwiek uniwersum czy uniwersów było w ogóle 
możliwe” – P o r  ę  b  s  k  i, Sztuka a informacja, s. 85. Chyba historia sztuki musiałaby w takich okolicznościach skapitulować i przejść do 
lamusa, zaś ogólny model matematyczny, podporządkowujący sobie obrazy, przekreślałby ambicje najszerzej nawet zakrojonej allgemeine 
Kunstwissenschaft czy w ogóle jakiejkolwiek Bildwissenschaft.

Mieczysław Porębski i Władysława Jaworska, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa, lata 50. 
Fot. IS PAN
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media i elektroniczne środki przekazu, żerujące, by tak powiedzieć, na rozwiniętych teoriach informatycz-
nych? Wcale niekoniecznie, bowiem autor Pożegnania z krytyką zbyt dobrze pojmował krytyczną właśnie, 
dezinformującą, wieloznaczną i dekodującą funkcję sztuki, jej rolę anarchizującą i w pewnym tego słowa 
znaczeniu „profetyczną”, gdyż obraz, także obraz artystyczny, nie tylko wyprzedza mit, ale go także w ogó-
le umożliwia21. Porębski, podobnie zresztą jak np. Warburg, wskazywał, że obrazy się dewaluują, i od nich 
samych zależy, na ile będą mogły wykorzystać ukrytą w nich siłę regeneratywną, charakterystyczną dla sy-
stemów symbolicznych. Dlatego też, usiłując powściągnąć „niesforną i bezczelną” naturę obrazu, próbował 
także ujarzmić kosmos historii za pomocą dychotomicznych układów, w których sztuka funkcjonuje jako na-
rzędzie powtórzenia i utrwalania lub narzędzie wielokrotnie wspominanej transgresji. By nie szukać daleko, 
dość będzie zajrzeć do Ikonosfery, gdzie znaleźć można opozycję „sztuki kanonicznej” i „sztuki foralnej”22, 
odpowiadającej podziałowi na cywilizacje stabilne i dynamiczne, „stacjonarne” i „kumulatywne”. Co cieka-
we, rysujące się w ramach owych układów strategie wyboru zawsze mają rytm trójtaktowy, zakończony albo 
powrotem do stanu wyjściowego, albo ustanowieniem nowego „wzoru”. Wszelako obraz jest zawsze sponta-
niczny, „niesforny”, „nieprzewidziany” i „nieobliczalny” – zadaniem teorii staje się tedy nakreślenie choćby 
najbardziej podstawowych opozycji, które tę spontaniczność będą nie tyle kontrolować, ile regulować. Jeśli 
sztuka jest grą o „informację istotną”, a tak niejednokrotnie defi niuje sztukę Porębski, to wówczas teorii 
przypada rola napisania reguł gry, reguł, które, wziąwszy pod uwagę pojemność kanału informacyjnego oraz 
redundancję przekazu, muszą dopuszczać wybór przynajmniej jednej z dwóch możliwości. W Stylu epoki23,
przyjmując fundamentalną opozycję tematyczną „historii” i „mitu”, dopełnioną opozycją obrazotwórczą 
„metafory” i „metonimii”, Porębski podjął nawet próbę zbudowania siatki możliwej kombinatoryki różnych 
„morfi zmów”, przekładających się, w ramach strategii pewności i strategii ryzyka, na artystyczne orientacje, 
nastawienia i wybory24. Morfi zmy te, przeniesione w czwarty wymiar, dały w sumie, zobrazowane za pomocą 
wielościanów foremnych, przywodzących na myśl albo Platońskie fi gury idealne, albo koło kwintowe, siatkę 

21 „Mit jest pamięcią obrazów kiedyś już dostrzeżonych, pamięcią, która rozpoznanie [obrazów w różnych funkcjach] takie umożli-
wia. Pamięć mityczna przeciwstawia rzeczywistości poszczególnych faktów obrazowych, rzeczywistości płynnej, niezmiennej i niesfornej 
– usztywnioną rzeczywistość ogólnych wyobrażeniowych stereotypów, które w danej grupie zdobyły sobie trwałe panowanie. Sama struktura 
mitu okazuje się przy tym informacyjnym korelatem struktury społecznej, jej nieuchronnych konfl iktów i sprzeczności” – M. P o r  ę  b  s  k  i, 
Ikonosfera, Warszawa 1972, s.123.

22 Zob. ibidem, s. 125–129 oraz 223–224.
23 P o r  ę  b  s  k  i, Sztuka a informacja, s. 185–214.
24 Ibidem, s. 198–213. 

Mieczysław Porębski i Andrzej Ryszkiewicz, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa, lata 50. 
Fot. IS PAN
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zależności, które, napędzane procesami metonizmizacji, metaforyzacji, mitologizacji i historyzacji, miały 
zdeterminować trwałe prawidłowości stylistyczno-interpretacyjne, także ustawione opozycyjnie: manieryzm 
– eklektyzm, idealizm – realizm, konstruktywizm – syntetyzm i naturalizm – ekspresjonizm (te jeszcze mogą 
na siebie wzajemnie oddziaływać). 

Jakkolwiek tworzenie takich biegunowych, spolaryzowanych ujęć, traktowanych jako zasada redukcji 
wielości zjawisk artystycznych do fundamentalnych, nieredukowalnych przeciwstawień, jest starsza znacz-
nie od samej historii sztuki, Porębski, operując na płaszczyźnie wariantów, wyborów i reguł kombinatoryki, 
kontynuuje tradycję dobrze zakorzenioną w XIX-wiecznej teorii, estetyce sztuki i historii sztuki25. On sam 
najczęściej, w przypadku pojedynczych interpretacji w sposób twórczy i udany26, przypominał opozycję me-
tafory i metonimii. Tym jednak, co stanowczo i zdecydowanie różni Porębskiego od XIX- i XX-wiecznych 
poprzedników, jest odwrócenie logiki zależności: u Porębskiego, jak można zasadnie podejrzewać, „sztuka” 
staje się tylko pojęciem regulatywnym, pojęciem konstytutywnym natomiast są pojęcia „gry” i „systemu”. 
Ich dominacja jest oczywista, także w planie czysto funkcjonalnym i operacyjnym teorii. Grze Porębskiego 
znacznie bliżej do Rogera Caillois czy Johanna Huizingi niż Kanta czy Schillera.

Wolno jednak zaryzykować stwierdzenie, że w jednym aspekcie idee obu niemieckich myślicieli pozo-
stały mu bliskie: Schiller, można tak uznać, uzupełnił Kantowską teorię swobodnej gry intelektu i wyobraźni, 
czyniąc ją w istocie źródłem wolności człowieka, który odczuwając piękno „pozoru estetycznego”, powoli 
przekracza rozziew pomiędzy naturalną skłonnością a rozumnym obowiązkiem – piękno to wolność w zjawi-
sku. Sztuka, powiedziałby może autor Pożegnania z krytyką, od dawna już nie troszczy się o piękno, przestała 
dbać o naturę, ale nie zrezygnowała nigdy ze swej mocy transgresyjnej – ze swojej wolności. Wolność tę 
jednak może dziś realizować nie za pomocą „estetycznego pozoru”, który zwyczajnie nie jest jej potrzebny 
z chwilą zerwania z naturą, ale poprzez uporczywe uwierzytelnianie własnej wieloznaczności i nieokreślono-
ści, zawsze będącej rewizją reguł gry i strategii wyborów. 

Niełatwo dziś ocenić, jaki był i jest zasięg oddziaływania teorii znaku ikonicznego, przekazu i trój-
dzielnej budowy dzieła wizualnego jako elementu systemu symbolicznego. Sam ich autor korzystał z nich, 
jak można wnosić, w ograniczonym stopniu, najczęściej przywołując pojęcie „morfi zmów”, gdyż kojarzyło 
ono w sobie problem wyboru z jakiejś listy możliwości z kwestią formalnego opracowania danego motywu 
czy tematu. Siłą, a zarazem słabością teorii Porębskiego było chyba to, że uczony usiłował im nadać bardzo 
ogólny charakter, tworząc formalne modele strategii i ich wariantów, ilustrowane raczej aniżeli testowane za 
pomocą różnych przykładów z dziejów sztuki i rozmaitych analogii. Stąd też zapewne kolejne zapożyczenia 
z tych dyscyplin, którym łatwiej przychodziło przekuć pewien ogólny model formalny, np. czasu świętego czy 
transgresji, w obserwację faktycznych ludzkich zachowań i działań. Zastanawia też, że Porębski, sięgając do 
teorii informacji, właściwie tylko marginalnie poruszał problem zawartości informacyjnej i referencji znaku 
w kontekście domniemanego podobieństwa lub czysto umownego związku, który wywołał w swoim czasie 
sporą dyskusję między Gombrichem i Goodmanem. Przyczyną mogło być jednak to, że autora Ikonosfery
zawsze pochłaniała kwestia długich serii i konfrontowania diachronii z synchronią, czemu dał wyraz oma-
wiając szczegółowo i bardzo interesująco, problematycznie, dokonania szkoły „Annales”27. W gruncie rzeczy 
bowiem, jeśli wolno tak się wyrazić, Porębski był głęboko przekonany, że po fazie analitycznej teorii, podob-
nie jak w rozwoju form kubistycznych, niechybnie musi nadejść faza syntezy. Czy jego teoriom wolno dziś 
przypisywać ów wyższy poziom syntezy, pokaże, w zgodzie z wiarą modernistów, dopiero bliżej nieokreślona 
przyszłość.

25 Dobra, bardzo zwięzła prezentacja tych biegunowych ujęć w niemieckiej historii sztuki przełomu XIX i XX wieku, zob. H. L ü t z e- 
l e r, Einführung in die Philosophie der Kunst, Bonn 1934, s. 28–30. 

26 Por. uchodzący za klasyczną interpretację: M. Porębski, Sybirskie futro wziął, [w:] idem, Ikonografi a romantyczna. Materiały Sym-
pozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 26–28 czerwca 1975, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977, s. 13–31.

27 Zob. M. P o r  ę  b  s  k  i , Historia, czas, współczesność, [w:] idem, Sztuka i informacja s. 131–148. 
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METHOD AS GAME. MIECZYSŁAW PORĘBSKI’S METHODOLOGY OF ART RESEARCH

Mieczysław Porębski was one of the most important Polish art historians of the twentieth century. An outstanding interpreter 
of nineteenth and twentieth-century art, he also practiced art criticism in a creative way, and was an organiser of cultural activities – a 
sympathetic observer of many developments in modern art. The methodology of art history occupies a special place in his scholarly 
accomplishments. In contrast to many researchers, who dealt with history and its methods as a humanistic discipline, Porębski devel-
oped his own methodology of art research, which he formed under the strong infl uence of methods borrowed from information theory, 
semiotics, anthropology and structural sociology. As the author of numerous methodological studies, later collected in a large volume 
entitled Art and Information, he tried to construct a systematic approach to art, beginning with a semiotic (iconic) understanding of the 
work, incorporated in the system of semiotic and social communication. One of Porębski’s main objectives was to discover a concept 
of art as communication, which would allow for a comprehensive view of the story of art, with room for the particular role of moments 
of structural breakthrough (the crises – the transgressions), modelled on the basis of the achievements of structural anthropology and 
modern interpretations of myth and times of festivity, operating at different levels in societies characterised by different attitudes to 
painting, which can nonetheless be encompassed in repetitive patterns and formulas.

In giving the work a three-layered structure, centred on the original idea of “morphisms”, Porębski tried to capture the changing 
functions of art within the framework of the variants of specifi c stylistic codes and communication systems. At the same time, as a 
methodologist, Porębski was well aware of the restrictions faced by information and semiotic theories when applied to artistic (more 
generally, visual) images, which build symbolic systems by expressing something and pointing at themselves. Porębski continued to 
develop his methodology of art research, on the one hand fascinated by the possibilities of adding the rigours of accuracy to it, as is 
the case with linguistic and semiotic studies, and on the other shaping his decisions under the strong spell of modernity, both on an 
ideological as well as artistic level.

(translated by Katarzyna Pisarek)



50


