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POWRÓT DO INNEJ PRZYSZŁOŚCI. ZMIANA KONCEPCJI OBRAZU 
W MYŚLI MIECZYSŁAWA PORĘBSKIEGO (1948, 1957)

W 1957 roku na łamach „Przeglądu Artystycznego” pojawił się jeden z najbardziej intrygujących teks-
tów o sztuce w powojennej Polsce. Mam na myśli artykuł Mieczysława Porębskiego: Iluzja, przypadek, struk-
tura1, który nie tylko od razu zwracał uwagę swoją wizualnością – wydrukowano go w postaci maszynopisu –
ale też wciągał czytelnika w tekstową konstrukcję, misternie zmontowaną z cytatów, komentarzy, fragmentów 
spersonalizowanej mowy i precyzyjnie poddaną rygorystycznemu trójdzielnemu układowi: kwestii sygnali-
zowanych, omawianych i rozwiązywanych, a w ich obrębie znów uporządkowanych w rygorystyczny trójko-
wy porządek, dotyczący struktury obrazu, kształtu artystycznej tradycji i przyszłej zasady twórczej.

Nieco może inaczej, niż zapowiadał to artykuł odredakcyjny, a po latach charakteryzował Aleksander 
Wojciechowski – wówczas nowo powołany redaktor naczelny „Przeglądu Artystycznego” – zrealizowana 
została w tym artykule idea nowego języka krytycznego, który miał lepiej odpowiadać nowej sztuce, współ-
czesnej, jak to wówczas ujmowano, a której jakość i doniosłość wyrażona miała być za pomocą słownego 
ekwiwalentu. Ekwiwalentność tekstu Porębskiego nie miała jednak postaci poetyckiej frazy, nie była namięt-
nym zwierzeniem z artystycznego przeżycia – ale raczej precyzyjną diagnozą, i równie precyzyjnie wywie-
dzionym z niej prognostykiem dotyczącym nie tylko malarstwa Kantora, jak głosił podtytuł, ale generalnej 
wizji tego, czym powinno być współczesne malarstwo. Tekst powstał zatem nie jako świadectwo ekspresji 
wywołanej oczarowaniem oka grą barwnych form; jest raczej świadectwem systematycznej eksploracji do-
konanej chłodnym okiem rozumu. 

Ten sposób opisu stanu współczesnego malarstwa uznał widać autor za właściwą reakcję w obliczu sy-
tuacji kryzysowej – zwyczajowa pokusa rwania szat i biadanie w obliczu zapaści malarstwa przezwyciężona 
została wyniosłym nieco etosem klerka, którego zadaniem jest stawić czoła światu, przywracając mu jego 
rozumność. Kryzys, o którym traktuje tekst, to efekt jednostronności dotychczasowych artystycznych wysił-
ków malarzy i krytyków. Łatwo się domyślić, że owa jednostronność zastąpiona być miała przyszłą harmo-
nią, której podstawę miała stanowić z kolei równowaga pomiędzy funkcją, formą a materią, jako pochodna 
przezwyciężenia pokus iluzji i żywiołowości przypadku w imię znaczącej w swej głębi optyczno-haptycznej 
malarskiej struktury. Wieloraką złożoność przywołanego tu tekstu starałem się już scharakteryzować w innym 
miejscu2. Ale jeśli wracam do tych obserwacji poczynionych przy okazji charakterystyki odwilżowego dys-
kursu krytycznego, to nie tylko dlatego, by je uzupełnić, bo w ramach szerszego opracowania trudno poświę-
cić przywołanemu tekstowi tyle uwagi, na ile zasługuje, ale głównie dlatego, by spojrzeć nań z nieco innej 
perspektywy. Tekst ów wydaje się bowiem jeszcze bardziej interesujący, jeśli przyjrzymy się mu w czasowym 

1 M. P o r  ę  b  s  k  i, Iluzja, przypadek, struktura (w związku z ostatnimi i dawniejszymi pracami Tadeusza Kantora), „Przegląd Arty-
styczny”, 1957, nr 1, s. 18–37.

2 P. J  u  s  z  k  i  e  w i  c  z, Od rozkoszy historiozofi i do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2005, s. 53–58.
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rozpięciu pomiędzy jego przeszłością – tymi fragmentami, które powstały w trakcie przygotowań do I Wy-
stawy Sztuki Nowoczesnej, a przyszłością, czyli przywołanym tu artykułem z „Przeglądu Artystycznego”. 
To rozpięcie bierze się z tego, że w tekście późniejszym pojawiają się powtórzone całe akapity z 1948 roku, 
że podtrzymany zostaje pomysł „maszynowej” typografi i oraz wyróżnionego w tekście hasła: „Każdy z Was 
może być artystą”, że powtarzają się także cytaty z pism Leonarda i Bretona oraz przeniesione właściwie bez 
zmian fragmenty mówiące o formie i przestrzeni. Jest tak, jakby początkowy stan rzeczy został zawieszony, 
jakiś proces przerwany, a następnie podjęty, rozbudowany i dokończony 9 lat później. Takie wrażenie może 
być tym silniejsze, że sama wystawa z 1948 roku była przecież wydarzeniem granicznym, jakby ostatnią falą 
artystycznej swobody, której ruch zatamował mur socrealizmu, a prawie cały nakład i tak okrojonego kata-
logu, nieuchronnie symbolicznie, przeznaczono na przemiał. W tym sensie tak dobitnie widoczny powrót po 
latach do myśli, sformułowań i koncepcji tekstu stawałby się fi gurą takiego sposobu kreślenia historii polskiej 
kultury powojennej, w ramach którego socrealizm był przerwą w jej dziejach, wyłomem spowodowanym 
polityczną i ideologiczną ingerencją, nad którym, na progu odwilży, artyści i krytycy przerzucali pomost, 
wskazując na obszar właściwej przeszłości i na konieczność unieważnienia tego, co przerwało naturalny bieg 
rzeczy. Taka perspektywa czyniła bohaterów tego przeskoku nad socrealistyczną przepaścią podróżnikami 
w czasie i dawała szansę – taką jak wielu postaciom stwarzały fi lmy czy powieści science-fi ction, by – wra-
cając do przeszłości – zmienili przyszłość, by już mądrzejsi, ominęli pułapki, dokonali lepszych wyborów 
i zrobili raczej coś innego, niż to, co zrobili. Rzecz jednak w tym, że zawiedzeni chrononauci z owych powie-
ści i fi lmów najczęściej odkrywali, że ich nadzieje na to, iż brzegi czasu zrosną się, nie zostawiając blizny, że 
odzyskana przyszłość nie będzie nosić śladu wyciętego fragmentu przeszłości, były płonne, i że teoria chaosu 
stosuje się także do czasowego aspektu świata.

Krótko mówiąc, chodzi o to, że zestawienie inicjalnych fragmentów „ogólnej teorii malarstwa” nakreślo-
nej przez Mieczysława Porębskiego w 1948 roku oraz późniejszej o 9 lat próby jej przywołania z przeszłości 
i uczynienia przyszłością stanowi fascynującą okazję obserwacji zmian znaczeń tekstu, charakteru zawartej 
w nim koncepcji sztuki i jej historii; zmian, które pokazują, że czas pomiędzy nimi nie był przerwą – chwilo-
wą utratą możliwości powiedzenia tego, co najbardziej istotne i własne, ale istotnym determinantem tego, co 
przedtem i tego, co potem. Konfrontacja wyciąganych z tradycji kubistycznej i surrealistycznej wniosków dla 
statusu malarstwa z socrealizmem, nie da się zatem pominąć przy próbie zrozumienia nowoczesnego projektu 
z 1957 roku. 

W przypadku obu wersji „generalnej teorii malarstwa”, jakiej próbą są oba teksty, określony został punkt 
wyjścia jej sformułowania, co oznacza zarysowanie, wartościujące w swym uporządkowaniu, kształtu ar-
tystycznej przeszłości. Zarówno w 1948 roku, jak 1957 punktem odniesienia jest kubizm, ale porównanie 
dwóch odpowiednich fragmentów tekstów Mieczysława Porębskiego daje pojęcie o charakterze zmiany w za-
kresie zasadniczego malarskiego zagadnienia – relacji pomiędzy płaszczyzną a głębią.

OBRAZ I PRZESTRZEŃ

W roku 1948 Porębski pisał: „Obraz nowoczesny nie  zawsze jes t  szybą, przez która patrzę w świat, 
gdzie rozstawiono przedmioty jak w oknie wystawowym. Czasem przypomina mi raczej owe arkusze do 
wycinania, w których kartonowe budowle rozprostowane czekają, żeby je uwolnić od płaszczyzny, odpowied-
nio pozaginać, poskładać i skleić.  Najczęściej  wszelako obraz nowoczesny jes t  dla  mnie szybą 
i  wycinanką  równocześnie .  Formy jego są  formami przestrzennymi sprowadzonymi na 
powierzchnię  –  na pó ł  optycznie ,  na pó ł  jakby realnie ,  przez jakieś  dociągnięcia ,  przesu-
nięcia ,  obroty.  Zajmują płaszczyznę nie przestając uchylać się w iluzoryczną głębię. Są tu i tam podwójnie 
istniejące i podwójnie łudzące” [podkr. P.J.]3.

Przenosząc ten fragment do tekstu w 1957 roku, jego autor nadał mu następującą postać: „Obraz mój nie 
jes t  szybą , przez którą patrzę w świat, gdzie rozstawiono jak w oknie wystawowym nieosiągalne dla 

3 M. P o r  ę  b  s  k  i, Krótka nauka czytania obrazów nowoczesnych, 1948, tekst przygotowany w związku z WSN, maszynopis 
w archiwum autora, cyt. za: I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później. Katalog wystawy, grudzień 1998-styczeń 1999, Fundacja 
Nowosielskich, Starmach Gallery, Kraków 1998, s. 313.
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mnie przedmioty.  Nie przypomina też owych arkuszy do wycinania, w których kartonowe budowle 
rozprostowane czekają, żeby je uwolnić od płaszczyzny, odpowiednio pozaginać, poskładać i skleić. Formy, 
które tworzę zajmują płaszczyznę nie przestając uchylać się w iluzoryczną głębię. Są tu i tam podwójnie ist-
niejące i podwójnie łudzące” [podkr. P.J.]4.

Metafora wyrysowanych na płaszczyźnie siatek geometrycznych brył, które po wycięciu i sklejeniu zaj-
mują przestrzeń, jest niewątpliwą aluzją do kubistycznego wysiłku ustanowienia sensownej relacji pomiędzy 
płaszczyzną a przestrzenią – najpierw poprzez sprowadzenie przestrzennych wolumenów do dwuwymiarowej 
powierzchni obrazu – w taki sposób, by zachowywały swoją przestrzenną potencjalność. Obraz w tym sensie 
realizuje się jako płaszczyzna – formy są sprowadzone na powierzchnię, ale jednocześnie jako wyobrażenio-
wa przestrzeń, w którą owe malarskie formy mogą się uchylać. Ta kubistyczna ambiwalencja uznana została 
przez Mieczysława Porębskiego w 1948 roku za niezbywalny element nowoczesnego języka malarskiego, 
podejmując w ten sposób myśl obecną w wielu sposobach opisu charakteru zmian w artystycznej praktyce 
XX wieku. Roger Fry, a później Clement Greenberg kwestię malarskiej przestrzenności stawiali w centrum 
swoich defi niujących opisów i wartościujących wyborów.

„Język plastyczny podobnie jak język muzyczny jest językiem emocjonalnym. […] Przestrzenność za-
sugerowana środkami malarskimi jest najsilniejszym rodzajem plastycznego wzruszenia. […] Zamknięty ra-
mami dekoracyjno-płaski obraz jest w sztuce dzisiejszej impasem wymagającym bezwzględnego przezwy-
ciężenia”5.

Zapewne pod tymi słowami Mieczysława Porębskiego podpisać mogliby się zarówno Roger Fry, jak 
i Julius Meier Graeffe, którzy równie silnie akcentowali przekonanie o bezpośrednim, quasi-muzycznym 
charakterze oddziaływania malarstwa, a zwłaszcza o niezbędności wprowadzenia przestrzennej gry na po-
wierzchnię płótna, jeśli obraz nie miałby być tylko ornamentem neutralnym pod względem emocjonalnym.

4 P o r  ę  b  s  k  i, Iluzja, s. 25.
5 M. P o r  ę  b  s  k  i, Tezy do dyskusji; Tezy programowe grupy plastyków „AER 48”, cyt. za: I Wystawa, op. cit., s. 81.

Jerzy Panek, Portret Mieczysława Porębskiego, 1. połowa lat 40. 
Fot. archiwum J. Porębskiego
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KUBIZM I REWOLUCJA

W tym sensie kubizm stanowił dla Porębskiego w 1948 roku zasadniczą cezurę w dziejach sztuki i wy-
znaczał dalszą drogę dla jej dziejów. W tekście, który miał zostać wygłoszony w trakcie wernisażu, Porębski 
pisał, że w rozwoju sztuki nowoczesnej „Krok decydujący należał do kubizmu. Kubiści przypominali czło-
wiekowi prawo i obowiązek rozumowej analizy otaczających go spraw i rzeczy, podważali dogmat natu-
ralności panujących stosunków, otwierali drogę krytyce, ożywiali wolę przebudowy. Radość kubizmu była 
radością konstrukcyjnego działania, współczucie – rewolucyjnym gniewem demaskującym pozory”6.

Kubizm stawał się zatem w tej optyce efektem i narzędziem racjonalnej analizy, cennym poprzez swoje 
przywiązanie do konstrukcyjnego aspektu sztuki, a przez to zyskiwał w tej redakcji rewolucyjną potencję 
– niosąc to, co może wydawałao się jej istotą – chęć krytycznej rewizji zastanej sytuacji w imię przeniknię-
tych rozumem praw świata. W podobnym tonie formułowane były przez Mieczysława Porębskiego postulaty 
programowe grupy aer 48, która miała skupić ówczesne środowisko młodych krakowskich artystów. Mowa 
w nich była o słabości „płaskiej abstrakcji” i konieczności uprzestrzennienia obrazu, o wartości kubistycznej 
dyscypliny, która pozwoli na: „Jawność założeń, racjonalność uzasadnień, bezpośrednią komunikatywność 
języka, precyzję środków”, czemu towarzyszyło wezwanie do: „odpowiedzialności społecznej wobec świata 
pracy”7, który stwarza materialne i moralne podstawy sztuki, jak i do ideologicznego opowiedzenia się po 
stronie nauki, postępu, „zachodzących przeobrażeń socjalnych” przeciw „wstecznictwu, bezwładowi, bier-
ności, komercjalizacji i niezaangażowaniu”. Innymi słowy, w przyjętej w 1948 roku perspektywie kubizm 
wpisywał się w, pozbawioną co prawda bezpośredniej identyfi kacji politycznej, retorykę władzy, która te 
generalne, etycznie zabarwione pojęcia miała niedługo wykorzystać jako narzędzie ideologicznej kontroli. 

STRUKTURALNY SOCREALIZM

Tak pozytywnie rozumianej kubistycznej tradycji przeciwstawiony został formizm i kapizm – grzeszące 
„absolutyzowaniem formy”, unizm, który co prawda zrodził się w intencji związania sztuki z rzeczywistoś-
cią, ale poprzez wyrzeczenie się, oraz surrealizm, który z jednej strony wyzwolił wyobraźnię, ale z drugiej 
warunkował jej bierność, uniemożliwiającą mobilizację w celu przekroczenia odkrytej grozy nicości. Hory-
zont pożądanej sztuki ostatecznie wyznaczała wizja syntezy surrealistycznej swobody z odziedziczoną przez 
konstruktywizm po kubizmie dyscypliną malarskiej abstrakcji. 

W 1957 roku skorygowany fragment tekstu stanowczo zmienia genealogię współczesnego malarstwa 
– obraz już nie jest ani szybą, ani wycinanką, to znaczy nadal podwójny, płaszczyznowo-przestrzenny charak-
ter malarskich form pozostaje kwestią zasadniczą, ale zarówno albertiańskie pojęcie obrazu, jak i kubistyczne 
zaakcentowanie płaszczyzny zostają tu przeciwstawione wadze przestrzennej gry. Dodajmy, że krytyczny 
dystans do obrazu-szyby (okna) został tu wzmocniony uwagą o nieosiągalności przedmiotów – co możemy 
rozumieć jako niechęć do mimetycznej złudy, jak i do kapitalistycznego towaru.

Kluczowym jednak terminem w tekście z 1957 roku jest termin struktura, którego znaczenie warunkuje 
przesunięcia w obszarze preferowanej tradycji oraz koncepcji obrazu. Jak już wspomniałem, jest ona efektem 
harmonijnego uzgodnienia absolutyzowanych do tej pory zasadniczych aspektów obrazu – to jest funkcji, 
formy i materii. 

Absolutyzacja funkcji oznacza podporządkowanie obrazu zamiarowi skutecznego oddziaływania na od-
biorcę – niebezpiecznemu, bo za pomocą iluzji, której iluzyjnego właśnie działania nie powstrzymuje ujaw-
nianie materialnego aspektu obrazu, a tym samym zaciera znakowy charakter samej iluzji. Nie przypadkiem 
więc obecne są w tym fragmencie elementy krytycznego dyskursu socrealizmu, przywołane jako zacytowa-
ny po bachtinowsku obcy język: „naturalistyczny obraz”, „oddziaływanie na widza”, „recepty i przepisy”. 
Przypominały o socrealistycznym nastawieniu na cel, które w kreślonej przez tekst perspektywie, było wy-
paczeniem i naruszeniem pożądanej harmonii. W 1948 roku iluzja nie wydawała się jednak niczym niebez-

6 M. P o r ę b s k i, Sztuka nowoczesna w Polsce [tekst wygłoszony na wernisażu I WSN, 18 XII 1948], cyt. za: I Wystawa, op. cit., s. 101.
7 P o r ę b s k i , Tezy do dyskusji. 
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piecznym, oznaczała jedynie najprostszą twórczą zasadę realizowaną zarówno przez fotografi ę, jak i wymie-
nionego w tekście Leonarda da Vinci. W 1957 Leonardo nie był już jednak nieco negatywnie nacechowanym 
symbolem naiwnej prostoty, w ramach której obrazowanie utożsamione było z odwzorowaniem, ale kimś, kto 
jest prekursorem przyszłych technicznych wynalazków produkujących obrazy. Same zaś wizerunki o mime-
tycznym charakterze określone zostają jako „pierwsza szkoła współczesnej wyobraźni”. Docenienie Leonar-
da, umieszczenie realistycznych obrazów w roli wstępu do dalszego rozwoju wyobraźni, stanowi zapewne 
trybut dla etycznego i ideowego horyzontu socrealizmu. Z drugiej zaś strony rozbudowana partia tekstu, 
w ramach której wojenny teatr Kantora i przemyślenia Sartre’a stanowią przykład koniecznego zadania obna-
żania umowności iluzyjnego momentu w sztuce, by nie była brana za rzeczywistość, pozwalają przypuszczać, 
że odrzucenie absolutyzacji funkcji obrazu oznacza wyraziście krytyczny do socrealizmu dystans. Dodajmy 
jednak, że równie krytyczny stosunek do skuteczności wpływu na odbiorcę zarysowany jest w tekście także 
w odniesieniu do surrealizmu – który nie tyle konfrontuje widza z rzeczywistością, ile, jak ujmuje to autor, 
pogrąża go w „niezmąconym śnie”8.

Kolejnym negatywnym elementem tradycji artystycznej jest w tekście Porębskiego konstruktywizm, po-
przednio akceptowany ze względu na odziedziczony po kubizmie racjonalizm. Tym razem jest on przykładem 
absolutyzacji formy, co skutkuje pogrążeniem się artystów i widzów w utopijnych marzeniach, których syno-
nimem są w tekście „kryształowe pałace”, i w geometrycznej perfekcji autonomicznego wytworu, jednakowo 
intensywnie jak nierealne marzenia utopistów oddzielających sztukę od realnego życia.

Trzeci wreszcie obszar negatywnej tradycji artystycznej wypełnia kapizm, który w oczach Porębskiego 
zgrzeszył absolutyzacją materii malarskiej, której dominacja zmieniała rzeczywistość i malarstwo w pole 
hedonistycznej aktywności oka, wyzwalanej wobec wibracji barwnych. W efekcie sztuka stawała się domeną 
bezmyślnej, jak ironicznie sugeruje Porębski, przyjemności, estetycznych zachwytów, pozbawionych jakich-
kolwiek wartości intelektualnych. 

Upragnione nowoczesne malarstwo strukturalne, rozumiane jako wynik równoważnego stosunku po-
między iluzją, formą i materią, wyrastało, jak widać nie, – jak to się często utrzymuje – przede wszystkim 
z pragnienia autonomii sztuki. Przekonanie o potrzebie uświadomienia widzom specyfi ki, odrębności i wyjąt-
kowości malarskiego języka wyraźnie obecne było w charakterystykach nowoczesnego malarskiego języka 

8 Niebezpieczeństwa prymatu oddziaływania na widza zauważał M. Porębski już w 1947 roku, pisząc, że gdyby poddać sztukę dyktatu-
rze kryterium zrozumiałości, „traci ona wszystko… Co najwyżej wegetować będzie jako mechaniczne narzędzie propagandy i reklamy, albo 
jako łagodny narkotyk”, zob.: M. P o r  ę  b  s  k  i, Impresjonizm, kubizm i nowe malarstwo, cyt. za: I Wystawa, op. cit., s. 315.

Anna i Mieczysław Porębscy, Wersal, 2. połowa lat 50. 
Fotografi a i rysunek Waleriana Borowczyka, archiwum J. Porębskiego
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w tekstach Porębskiego z 1948 roku. W 1957 odwrotnie – krytyce podlega zatarcie właśnie granic pomiędzy 
sztuką a rzeczywistością. Socrealizm wraz surrealizmem gubi z nią kontakt, przesłaniając ją ekranem iluzji, 
awangarda wyspekulowaną wizją, kapizm barwnym dywanem. Innymi słowy – zarówno konstruktywistyczna 
awangarda, koloryzm, surrealizm, jak i socrealizm zostały tu skrytykowane za pomocą standardowego soc-
realistycznego zarzutu – oderwania od bieżącej rzeczywistości. Jedna z podstaw nowoczesnego malarstwa 
strukturalnego sformułowana została zatem z socrealistycznych właśnie pozycji. 

Tyle tylko, że ów krytyczny socrealizm przeszedł w omawianym tu tekście szczególną metamorfozę. 
Struktura – to „ściana realności” – pisał Porębski, podtrzymując postulat sztuki aktywnie łączącej się z ży-
ciem, ale łączność tę widział na zasadzie egzystencjalistycznie rozumianej analogii. Malarska struktura miała 
być bowiem rezultatem aktywności podmiotu rozwijanej wobec materii, otwartej na grę przypadku, ale kon-
trolowaną świadomymi wyborami, niepozwalającymi zapanować ani bezładnej dowolności, ani łudzącej ilu-
zji. W tej perspektywie funkcją obrazu miało być kwestionowanie obrazowania, materia stanowiła właściwie 
pole działania, a forma pojęta została jako proces, który nabierał znaczenia, stając się modelem „zachowania 
się” podmiotu w zewnętrznym świecie. To pozbawione wprost formułowanych egzystencjalistycznych odwo-
łań i bardzo bliskie Rosenbergowskiej formule akcyjnej rozumienie malarstwa dwa lata wcześniej ujął Kantor 
w następujący sposób: „Tu już nie ma mowy o imitacji, wyimaginowanej rzeczywistości. Obraz staje się samą 
twórczością i manifestacją życia, jego przedłużeniem”9.

MIT SENSU

Tej zasadniczej zmianie w zakresie koncepcji obrazu towarzyszy druga, równie doniosła, dotycząca sta-
tusu jego znaczenia. W 1948 roku w tekście „instruktażowym”, który miał pomóc publiczności nauczyć się 
obcowania ze sztuką nowoczesną, w paragrafi e zatytułowanym „znaczenie” Porębski pisał:

„Język form nowoczesnego malarstwa jest skomplikowany i trudny. Nie uwzględnia moich naturalnych 
wzrokowych przyzwyczajeń, nie daje nic gotowego, intryguje niedopowiedzeniami. To, co mówi, ma niewie-
le wspólnego z rzeczywistością do jakiej przywykłem. Są to raczej zmagania się wyobraźni i myśli z jakąś 
skłębioną i ciemną materią, rodzące się dopiero błyski zrozumień, przelotne rozjaśnienia, jakże niedoskonałe 
i niepełne. Nie lekceważę ich jednak. Słuszność mają ci, którzy przerywając odziedziczone horyzonty, wypra-
wiają się po nowe. Nawet jeżeli błądzą? Nawet jeżeli błądzą”10.

Jak widać autor, z pedagogiczną cierpliwością, przekonywał potencjalnego czytelnika-widza, by wyzbył 
się uprzedzeń, otworzył na swoistość malarstwa, zrezygnował z pragnienia oczywistości i wykazał odrobinę 
zaufania dla artystycznych poszukiwań. Brak tu jakiejkolwiek pewności co do tego, na czym sens obrazów 
polega, poza testowaniem naszego sposobu widzenia i rozumienia. 

W 1957 roku jednak po hasłem „znaczenie” pojawia się całkiem nowa jakość:
„Każda forma tworzona przeze mnie niesie jakąś iluzję: głębi, oddalenia, ruchu, wielkości, trwania lub 

stawania się, zwartości lub przenikania, a poza tym myśli, zamiaru, emocji. Mogę je konfrontować, mogę do 
woli potęgować lub rozładowywać ich działanie. Czy na tym koniec? Czy wyobraźnia zwraca się tylko ku 
temu, co sobie zamierzy? Czyż nie tworzy mitów wokół tego, co pojawia się w jej polu w sposób nieprzewi-
dziany, a realny?”11

Jej nowość polega nie tylko na tym, że formy wizualne dają możliwość stwarzania iluzji, nie tylko na 
tym, że można tymi złudami wzroku grać, ale że w tej grze złudą jest także potocznie rozumiane znaczenie. 
Sensem obrazu jest bowiem mit. Termin ten domaga się rozważenia i to nie jako metafora, ale jako znak 
brzemiennej w skutki intelektualnej decyzji. W końcowej partii eseju z 1957 roku słowo mit bowiem zyskuje 
antropologiczne dopełnienie. 

„W różnych okresach społecznego rozwoju artysta tworzył kolejno totemy, bóstwa, bohaterów, portrety 
ludzi i rzeczy. Obecnie tworzy struktury. Przy ich pomocy określa stosunek do najogólniejszej problematyki 

9 T. K a  n  t  o  r, O aktualnym malarstwie francuskim. Notatki paryskie, „Życie Literackie”, 1955, nr 47, s. 3.
10 P o  r  ę  b  s  k  i, Krótka nauka…, s. 314.
11 P o r  ę  b  s  k  i, Iluzja, s. 27–29.
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ludzkiego istnienia. Tak jak było zawsze. Gdy przemija czas zaklęć magicznych, bogów i bohaterów, gdy 
izolowany byt jednostkowy staje się coraz oczywistszą fi kcją, malarstwo strukturalne bez wyobrażeniowych 
stereotypów, bez anegdoty usiłuje odnaleźć zagubione proporcje pomiędzy realnością, działaniem i marze-
niem”12.

Mieczysław Porębski wielokrotnie przyznawał się do inspiracji francuską antropologią, a wśród nich 
zapewne w największym stopniu myślą Rogera Caillois. We wstępie do wyboru pism tego francuskiego my-
śliciela Porębski wspomina, że przed 1960 rokiem znał już wznowione w 1949 roku pisma Caillois z tomu 
Mit i człowiek13. Charakter poglądu na mit tego autora przystaje do nieco wyniosłej, jak pisałem, postawy 
klerka, który czuje się dziedzicem oświeceniowego odczarowania świata i człowieka, wzmocnionego przez 
marksizm i psychoanalizę. Mit dla Caillois bowiem jest pozwalającym się zdiagnozować objawem historycz-
nie uwarunkowanych i zlokalizowanych konfl iktów psychicznych, rozładowywanych w trakcie związku mitu 
z obrzędem – a więc w specyfi cznie wydzielonej czasoprzestrzeni święta, która stanowi obszar kontrolowa-
nego przekroczenia normy. Mit jest więc dlań, powtórzmy, objawem, dającym się badać – nie tyle ze wzglę-
du na swą treść, ile na mechanizm tworzenia mitycznych znaczeń, pustych de facto, bo ich treścią jest ich 
funkcja kompensacyjna, a zatem nieświadome czynniki determinujące ludzką uczuciowość. Scjentystyczny 
i naturalistyczny stosunek do mitu zapewne trafi ał do przekonania Mieczysławowi Porębskiemu, którego jak 
wynika z tekstów tu omawianych, kształtowało bardziej przekonanie o wadze nauki, postępu, niewątpliwych 
związkach sztuki i nauki, niż uniwersalizująca naturę ludzką teoria mitów i archetypów Junga, którą zresztą 
Caillois nazwał „żałosną próbą psychoanalityczną”. 

JEDNOSTKA LUDZKA OCZYWISTĄ FIKCJĄ

Płynęłyby z tego co najmniej dwa wnioski – pierwszy, że znaczenie obrazu – tak jak wynika to z tekstu 
z 1957 roku, jest funkcją społeczną, ma charakter projekcyjny, jak to później ujmie Barthes: jest jedynie roz-

12 Ibidem, s. 37.
13 M. P o r  ę  b  s  k  i, Przedmowa, [w:] R. C a  i  l  l  o  i  s, Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1973, s. 6.

Mieczysław Porębski, Ligia Borowczyk i Anna Porębska, Wersal, 2. połowa lat 50. 
Fot. archiwum J. Porębskiego
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kwitem symboli, animowanym przez odbiorczą aktywność14, a więc sensem nie pustym o tyle, o ile tworzą 
go, dostrzeżone przez badawcze oko, determinanty: „Przesłanki historyczne i społeczne”, które „stanowią za-
sadniczą otoczkę mitów”15. W tej perspektywie zapewne pojawiła się myśl o jednostce ludzkiej jako o „oczy-
wistej fi kcji”, bo wytworzonej w społecznym procesie psychologicznej determinacji. Zapewne nie była ta 
myśl tak bardzo obca uczestnikom i twórcom socrealistycznej kultury, w obrębie której nieustannie głoszono 
prymat kolektywu. 

Wniosek drugi byłby zaś taki, że ostatnie zdanie, mówiące o próbie efektywnego związania realności 
działania i marzenia pozwala ponownie całą ideę strukturalnego malarstwa z jej etosem zmagania się z mate-
rią, nieulegania iluzjom, prymatem świadomej decyzji, zobaczyć jako krytykę tego, co w kulturze poprzedza-
ło socrealizm, socrealizmu samego, ale poprowadzonej z perspektywy, którą socrealizm właśnie ukształtował 
– nie oczywiście w sensie artystycznej trywialnej poetyki, ale skutecznej iluzji egalitarnych haseł, prymatu 
obowiązku społecznego, pedagogicznej wyższości trzeźwego klerka-racjonalisty, a wreszcie przekonania 
o dokonującej się transgresji historii, tak doniosłej, że zdolnej do zmiany antropologicznych mechanizmów 
tworzenia kultury16.

RETURN TO ANOTHER FUTURE. THE CHANGE IN CONCEPTION OF PICTURE IN 
MIECZYSŁAW PORĘBSKI’S THOUGHT (1948, 1957)

In Przegląd Artystyczny which in 1957 distanced itself openly from socialist realism, Mieczysław Porębski (until then the editor-
in-chief of the magazine) published an article entitled Iluzja, przypadek, struktura (Illusion, accident, structure), a kind of manifesto 
of the new, abstract painting. In announcing it, Porębski used a lot of ideas and fragments drawn almost directly from his text of nine 
years’ earlier, written for the catalogue of the First Modern Art Exhibition in the Palace of Fine Arts in Kraków. It might seem that 
years later the author simply returned to his refl ection on modern art that had been interrupted by socialist realism, and continued it 
without further hindrance, according to its natural dynamics. But such a way of thinking would not refl ect the truth apparent upon 
comparing the two texts by Porębski, and would simultaneously be a metaphor for the most common view of socialist realism in Polish 
art history, as a kind of break in the natural development of artistic creativity, leaving at best an aversion for socially engaged art. An 
analysis of the changes made by Porębski in the newly adapted parts of the earlier text shows how the socialist realist pressure changed 
the concept of modern painting formulated in 1957, its spatial structure, and the status of meaning of the work of art.

(translated by Katarzyna Pisarek)

14 R. B a  r  t  h  e  s, Critique et vérité, Éditions du Seuil, Paris 1966; przekład polski (fragment) – tłum. W. Błońska, [w:] Współczesna 
teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 155.

15 R. C a  i  l  l  o  i  s, Mit i człowiek, [w:] idem, Żywioł i ład, s. 23.
16 Por. M. P o r  ę  b  s  k  i, Ikonosfera, PIW, Warszawa 1972.


