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ANNA OLSZEWSKA
AGH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

OBECNOŚĆ PRAC HUMANISTY. O MIECZYSŁAWIE PORĘBSKIM W 2013

Indeks Hirscha dla prac Mieczysława Porębskiego w połowie sierpnia 2013 r., wynosił 71. Na drugim 
biegunie ocen położyć możemy wspomnienia, przemowy i laudacje, w których autor Ikonosfery jednogłośnie 
tytułowany jest jednym z największych humanistów polskich. Zestawienie tych faktów skłania do refl eksji 
nad trwałością i wartościowaniem pracy intelektualnej. Dlatego w prezentowanym szkicu stawiam pytanie 
o obecność studiów Porębskiego we współczesnym obiegu akademickim, o odbiór jego krytyki artystycznej 
oraz o trwałe wyniki wybranych działań kuratorskich. Tekst nie podąża za łańcuchem cytowań ważniejszych 
tez autora. Za punkt wyjścia przyjęto metody rozpowszechniania oraz ewentualne kontynuacje ważniejszych 
przedsięwzięć Mieczysława Porębskiego. 

NAUCZYCIEL

Kariera wykładowcy akademickiego dała Mieczysławowi Porębskiemu nie tyle możliwość stworzenia 
szkoły, wykształcenia zwartego zespołu uczniów-kontynuatorów, ile sposobność dotarcia do odmiennych grup 
słuchaczy, aktywnych później w różnych dziedzinach życia społecznego. W 1950 r., po ukończeniu historii 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, przeniósł się do Warszawy, gdzie przez dwadzieścia lat kształcił przy-
szłych artystów2. Rozpoczynał od godzin zleconych przez Akademię Sztuk Pięknych3. Równocześnie słuchali 
go studenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Z urzędowej opinii wystawionej w tamtym 
okresie przez Ksawerego Piwockiego wynika, że przygotował dla Akademii wykłady ze sztuki starożytnej 
oraz nowoczesnej, a także „elementy estetyki marksistowskiej”4. Na tej uczelni w 1953 r. powierzono mu pro-
wadzenie młodzieżowego koła samokształceniowego i ideologicznego5. W latach 50. był także pedagogiem 
w „szkole partyjnej”6. Absolwenci szkół określanych tym mianem, pracowali potem często w administra-
cji państwowej, docelowo trafi ać mieli do aparatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W programach 

1 Wyniki wyszukiwania programu Publish or perish, na podstawie repozytorium Google Scholar [dostęp: 16 sierpnia 2013].
2 Urodzony w 1921 w Gnieźnie, w czasie okupacji studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Jeżeli nie oznaczono inaczej, biogra-

fi ę Mieczysław Porębskiego przytaczam za opracowaniami Krystyny Czerni, której jednocześnie chciałam podziękować za wprowadzenie do 
jego prac; K. C z  e  r  n  i , Życiorys Mieczysława Porębskiego, [w:] XYZ. O Profesorze Mieczysławie Porębskim, Kraków [2013], s. 12–15; 
e a d e m , Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim, Wrocław 1992.

3 Przed wyjazdem do Warszawy, latach 1948/49, pełnił funkcję młodszego asystenta prof. Wojsława Molè na Uniwersytecie Jagiellońskim.
4 Kraków, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Porębski Mieczysław – Teka Działu Spraw Osobowych, bez sygnatury, 

K. P i  w o c  k  i , Opinia o kwalifi kacji mgr Mieczysława Porębskiego, 27 X 1954. [dalej cyt.: Piwocki  1954].
5 Kraków, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Porębski Mieczysław – Teka Działu Spraw Osobowych, bez sygnatury, Zlecenie 

dokument wystawiony przez ASP w Warszawie.
6 P i  w o c  k  i  1954.

Rocznik Historii Sztuki, tom XXXVIII
PAN WDN, 2013



8 ANNA OLSZEWSKA

nauczania przewidywano dodatkowe zajęcia z historii kultury i fi lologii7. Do przyszłych historyków sztuki 
Mieczysław Porębski zaczął mówić na dobrą sprawę dopiero po powrocie do Krakowa, w roku 1970. Pro-
wadził wówczas zajęcia ze sztuki najnowszej. Były wśród nich: seminaria ze sztuki współczesnej (niższe 
i wyższe, na III, IV i V roku), wykłady ze sztuki XIX i XX stulecia, poświęcone kubizmowi, Grupie Krakow-
skiej oraz urbanistyce XIX w.8 Przyzwyczajony do funkcjonowania na uczelniach artystycznych, liberalny 
w podejściu do formalnych wymogów systemu edukacji, nie wymagał od podopiecznych wejścia w tryby 
uniwersyteckiej kariery9. Nie wychował zamkniętej grupy asystentów. Na ludzi, którzy przejęli od niego 
specyfi czną wrażliwość intelektualną, trafi my w zestawieniach autorów wspomnień oraz artykułach zamiesz-
czonych w księgach jubileuszowych10. Będą to zarówno historycy sztuki, jak i marszandzi, krytycy, kuratorzy. 
Akces w poczet wychowanków Porębskiego zgłaszają też i artyści.

Stosunkowo niewiele wiadomo na temat treści wczesnych wykładów Mieczysława Porębskiego. We 
wspomnianej opinii wystawionej w roku 1954 Ksawery Piwocki, chwaląc młodszego współpracownika za 
duże zdolności pedagogiczne, zaznaczył, że wspólnie tworzyli szczegółowy program wykładów historii sztu-
ki dla wyższych szkół artystycznych. Jaka była jego treść, stopień zideologizowania oraz faktyczny zasięg 
– tego nie udało się ustalić. Możliwe, że prace wiązać należy ze zmianami programu warszawskiej Aka-
demii, wdrażanymi w odpowiedzi na notatkę Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR, z 8 grudnia 

7 B. C i c h o c k i, K. J ó ź w i a k, Najważniejsze są kadry. Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR, Warszawa 2006, s. 105, 117.
8 W rozmowie z Krystyną Czerni , 23.07.2013. Część konspektów tych zajęć, wraz ze slajdami, trafi ła w ostatnich miesiącach do 

Biblioteki Mieczysława Porębskiego, w krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (informacja przekazana przez kierownik biblio-
teki: Magdalenę Mazik, dnia 28 sierpnia 2013).

9 U szczytu swojej aktywności akademickiej – w latach 1978–80 – prowadził rocznie kilkunastu magistrantów; w przeciągu dekady 
wypromował siedmiu doktorów. W Księgach Promocji Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego odnajdziemy: Stefania K r z y s z t o f o- 
w i c z-K o z a k o w s k a, Sztuka polska lat międzywojennych wobec sztuki ludowej, 1978; Janusz Z a g r o d z k i, Awangardowa twórczość 
Katarzyny Kobro i problem rzeźby przestrzennej, 1980; Maria H u s s a k o w s k a-S z y s z k o, Negacja sztuki w amerykańskim środowisku 
artystycznym; geneza tego zjawiska, 1980; Wojciech S z t a b a, Gra ze sztuką w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, 1981; Tomasz 
G r y g l e w i c z, Groteska w sztuce II połowy XX w., 1981; Jerzy M a l i n o w s k i, Między biedermeierem a ekspresjonizmem. O ewolucji postaw 
twórczych w II poł. XIX w., 1982; Wojciech W ł o d a r c z y k, Sztuka polska w latach realizmu socjalistycznego 1950–1954, 1984; Stanisław 
P o t ę p a, Rafał Malczewski, życie i twórczość, 1987; kierował przewodami habilitacyjnymi Piotra Krakowskiego i Wojciecha Kubiczka.

10 Tessera. Sztuka jako przedmiot badań: na jubileusz profesora Mieczysława Porębskiego, red. J. Białostocki i inni, Kraków 1981; 
Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu uczniowie. Na Jubileusz Profesora Mieczysława Porębskiego przygotował Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, kom. red.: T. Gryglewicz, M. Hussakowska, L. Kalinowski, A. Małkiewicz, Kraków 2001.

Osiemdziesiąte urodziny Mieczysława Porębskiego, Kraków 2001. Fot. archiwum J. Porębskiego



9OBECNOŚĆ PRAC HUMANISTY. O MIECZYSŁAWIE PORĘBSKIM W 2013

1951 r.11 Nota zwiastowała złagodzenie stosunku partyjnych ideologów względem kapistów, sugerowała dy-
stans do radykalnego socrealizmu. Następujące po niej reformy szkolnictwa artystycznego wyznaczać miały 
wewnętrzną  cenzurę w historii „okresu socrealistycznego” polskich uczelni12. Przypuszczać też można, że 
rozpoczęta wówczas współpraca obu uczonych uzyskała po latach dojrzałą formę w ich wspólnej publikacji 
Dziejów sztuki w zarysie. Ze wstępu do pierwszego tomu dowiadujemy się, że jest on zapisem wykładów hi-
storii sztuki prowadzonych przez Mieczysława Porębskiego w okresie współpracy z warszawską ASP. Inaczej 
powstawał tom trzeci, który początkowo miał być rozbity na dwie części. Wiek XIX opracować miał Ksawery 
Piwocki, wiek XX przypadł Mieczysławowi Porębskiemu. Śmierć pierwszego w 1974 r. pokrzyżowała jednak 
plany. Z tych przyczyn realizacja projektu ciągnęła się ponad dekadę. Ostatecznie Porębski w jednym wolumi-
nie dokonał syntezy historii sztuki nie tylko XX, ale i XIX w. Tym razem podstawę stanowiły wykłady sztuki 
współczesnej prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim13. Pierwsze egzemplarze Dziejów wydano w roku 
1976, zamknięcie prac nad podręcznikiem nastąpiło w 2. połowie lat 80. Wydawnictwo Arkady wznawiało 
pierwszy tom trzykrotnie. Łączny nakład każdego z woluminów wyniósł około 150 tysięcy egzemplarzy. 
Współcześnie publikacja funkcjonuje jako jeden ze standardowych podręczników dla liceów plastycznych 
i uczelni wyższych. Komplet lub tom pierwszy poleca się jako lektury na uczelniach artystycznych i peda-
gogicznych14. Instytuty historii sztuki, z Warszawą, Poznaniem i Krakowem na czele, rekomendują część 
poświęconą sztuce XIX i XX w. Stanowić ma ona podstawę do egzaminu ze sztuki nowoczesnej15. Podręcz-
nik, mimo wznowień i wysokiego nakładu, nie stał się jednak tym jedynym, najważniejszym, klasycznym, 
przynajmniej poza kręgiem szkół artystycznych. To nie za jego sprawą kolejne roczniki polskich absolwentów 
historii sztuki poznają Mieczysława Porębskiego. Ta rola przypadła w udziale innym jego pracom. Spraw-
dźmy zatem jak funkcjonuje Porębski - autor.

11 Por. W. W ł  o  d  a  r  c  z  y  k ,  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1944–2004, Warszawa 2005, s. 135–136. 
12 Ibidem.
13 T. G r y g l e w i c z, Pożegnanie z Porębskim, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2012/13, nr 152/3, s. 71.
14 Dla przykładu: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, na kierunku: historia sztuki; Uniwersytet Rzeszowski, na kierunku: edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych; Instytut Sztuki w Cieszynie, na kursach z historii sztuki, projektowania gier komputerowych (jako 
lektura dodatkowa); Informacje odnośnie do spisów lektur uniwersyteckich cytuję w niniejszym tekście są na podstawie sylabusów publiko-
wanych na stronach uczelni oraz w systemach USOS i Syllabus KRK [dostęp: 23–28 lipca 2013].

15 Podobnie i na Uniwersytecie Jagiellońskim, również na kursie na temat malarstwa romantyzmu we Francji.

Mieczysław Porębski oraz (od lewej) Anna Porębska, Tomasz Gryglewicz, Anna Zeńczak, Krystyna 
Sowińska, Andrzej Lelito i Adam Małkiewicz, Kraków, lata 70. Fot. archiwum J. Porębskiego
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AUTOR

Najważniejsze książki w dorobku Mieczysława Porębskiego ukazywały się pomiędzy 1955 a 1989 ro-
kiem, w czasach gdy polski rynek wydawniczy podporządkowany był kolejnym programom polityki kul-
turalnej państwa16. Rozpowszechnianie prac odbywało się w warunkach centralnie planowanej gospodarki. 
Statystyki prowadzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie świadczą, iż średnie nakłady książek w tym 
okresie wynosiły od 11 tysięcy w latach 60. do 21 tysięcy w latach 8017. Przy czym lata 80., pomyślne pod 
względem liczby drukowanych egzemplarzy, były de facto okresem kryzysowym: między 1982 a 1986 ro-
kiem liczba publikowanych tytułów wyraźnie spadła18. Wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe zajmo-
wały w ówczesnych planach wydawniczych szczególne miejsce. Według zestawień ogłaszanych w połowie 
lat 70. zaspokoić miały połowę rynku księgarskiego19. Humanistyce, zarówno pod względem liczby tytułów, 
jak i nakładów przeznaczono wśród nich pozycję czołową, na równi z wydawnictwami technicznymi20. Uwol-
nienie rynku po roku 1989 spowodowało stopniowy wzrost liczby tytułów oraz gwałtowny spadek nakładów, 
które w latach 2000 i 2008 wynosiły odpowiednio 4800 i 3000 egzemplarzy21. W świetle tych zestawień książ-
ki Mieczysława Porębskiego jawią się jako przykłady publikacji wydawanych ze wznowieniami, w nakładach 
średnich, lub nieco poniżej średniej, przez główne ofi cyny popularnonaukowe, artystyczne i literackie22. Prace 
te, pomimo iż od kilku dekad nieobecne na rynku, w większości przetrwały w obiegu akademickim. Wciągane 

16 S.A.  K o n d e  k , Papierowa rewolucja: ofi cjalny obieg książek w Polsce w latach 1948–1955, Warszawa 1999, s. 16, 17.
17 Por. P.  K i  t  r  a  s  i  e  w i  c  z ,  Ł .  G o ł  ę  b  i  e  w s  k  i , Rynek książki w Polsce: 1944–1989, Warszawa 2005, s. 172, 276. 
18 Ibidem, s. 229.
19 L.  B i  l  i  ń  s  k  i ,  Zarys rozwoju ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej, Warszawa 1977, s. 50.
20 Ibidem .
21 Por. S.A.  K o n d e  k , Zagadnienia wydawnicze i księgarskie: skrypt, Warszawa 2010, s. 134–136.
22 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Arkady, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnic-

two Literackie.

Mieczysław Porębski w przebraniu pierota 
według obrazu P. Picassa. 

Fot. A. Rzepecki, archiwum J. Porębskiego
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na listy lektur świadczą pośrednio o współczesnej recepcji autora, krążeniu idei głoszonych przez Porębskie-
go pomiędzy różnymi dziedzinami nauk humanistycznych. Zestawienie historii publikowania poszczegól-
nych dzieł z ich współczesnym funkcjonowaniem umożliwia charakterystykę tych procesów. 

Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku pozostaje najczęściej wznawianym tekstem Mieczysława 
Porębskiego. Tytuł doczekał się czterech edycji, które łącznie ukazały się w 120 tysiącach egzemplarzy. 
Pierwszą wersję książki wydano w latach 1966 i 1968 nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego, 
popularnonaukowej serii o wysokim poziomie Omega: Współczesna Biblioteka Naukowa23. Edycję zapowia-
dały fragmenty drukowane na łamach miesięcznika „Poezja”24. Wydanie trzecie, przejrzane i uzupełnione, 
z poszerzonym zestawem ilustracji, powstało w 1977 r. Do czytelników trafi ło trzy lata później, w ramach 
serii: Style, Kierunki, Tendencje publikowanej przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Ta sama ofi cyna 
wznowiła książkę po raz czwarty – w roku 1986. Popularność pracy zapowiadano już w recenzji publikowa-
nej na łamach „Nowych Książek” w 1967 r. Przy tej okazji Helena Zaworska zaczynała od słów: „Gdy ukaże 
się recenzja, książki, o której w niej mowa, być może nie będzie już w księgarniach. Tuż przed »gwiazdką« 
egzemplarze znikały z półek natychmiast, niekiedy już po kilku godzinach. Z tego wstępu można by wnosić, 
że chodzi o ekscytujący »kryminał« lub powieściowy bestseller, wydany w zbyt małym, jak to zazwyczaj 
bywa, nakładzie [...]”25. Dalej chwaliła „błyskotliwość” i „swobodę” narracji, erudycję autora. Z jej recenzji 
wnioskować możemy, że dla odbiorców pierwszego wydania Kubizm stanowił wartościową pozycję o cha-
rakterze popularnonaukowym, próbę wyjaśnienia istoty „przewrotu wizualnego, leżącego u podstaw niemal 
całej sztuki dwudziestowiecznej”26. Współcześnie książka funkcjonuje, podobnie jak Dzieje sztuki w zarysie, 
jako lektura do egzaminów z historii sztuki nowoczesnej oraz z edukacji artystycznej27. Poleca się ją w ramach 
zajęć z estetyki, dziejów myśli o sztuce, na seminarium z historii architektury i urbanistyki XIX i XX w28. 

Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku – pra-
ca habilitacyjna Mieczysława Porębskiego stanowiła podstawę do opisanych wyżej studiów nad kubizmem. 
Mając na uwadze nakłady oraz liczbę wznowień, studium wypada omówić jednak dalej. W przeciwieństwie 
do poprzedniej pozycji jej pierwsze wydanie przeznaczone było raczej do obiegu naukowego. W roku 1965 
ogłosił ją drukiem Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Była to edycja zaopatrzona we francuskie tłu-
maczenie spisu treści, bez ilustracji. Nakład wyniósł 2 tysiące egzemplarzy. Szerszej rzeszy czytelników 
zaprezentowano ją dopiero po serii wznowień Kubizmu – w roku 1989. Wówczas to pod tytułem Granica 
współczesności 1909–1925 Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe udostępniły wydanie drugie, w liczbie 15 
tysięcy egzemplarzy29. Nowa edycja została przejrzana, uzupełniona. Zaopatrzono ją w około 150 ilustracji. 
Wśród nich znalazły się nie tylko reprodukcje dzieł sztuki, ale także pokaźna liczba fotografi i archiwalnych, 
wycinki prasowe i efemera z epoki. 

W pierwszych recenzjach Granicy wiele uwagi poświęcono samej konstrukcji pracy. W 1965 Ksawery 
Piwocki był zaskoczony formą wypowiedzi – kronikarską, otwartą, „zebraniem faktów bez komentarza”30. 
Porównywał narrację „do jednego z odłamów współczesnej powieści (czy antypowieści), w których autor 
zestawia pozornie przypadkowo nagie fakty, […] sama ich selekcja i sam typ nagromadzenia ich i podania 
– mają trudowi czytelnika pozostawić wyciągnięcie wniosków i powiązanie zdarzeń, trudowi pozornie właś-
nie zupełnie niekierowanemu”. Zwracał uwagę na zaangażowanie autora w poszukiwanie sztuki inicjującej. 
Postawę tą akceptował i określił „własną drogą do prawdy”. Oceniał pracę z dystansem starszego pokolenia 
– zdekonstruował pozorną neutralność doboru faktów. Zauważył, że przedłożone studium awangardy fawory-
zuje ruchy takie jak futuryzm, kubizm czy surrealizm. Dlatego też starał się w recenzji podkreślić znaczenie 
dla epoki nurtów racjonalnych, Bauhausu, purystów, Mondriana. Wspominał o ówczesnych poszukiwaniach 
stylu XX w. Postawa autora Granicy jego zdaniem zgadzała się z cytowanym przezeń fragmentem tekstu 

23 Zadaniem serii było przedstawianie „najnowszych teorii i osiągnięć z różnych dyscyplin: nauk ścisłych, przyrodniczych oraz szeroko 
pojętych problemów humanistycznych”, por.: K i  t  r  a  s  i  e  w i  c  z ,  G o ł  ę  b  i  e  w s  k  i , op. cit., s. 145.

24 M. P o r  ę  b  s  k  i , Biografi e, mity, tradycje, „Poezja”, 2, 1966, nr 2, s. 17–26.
25 H. Z a  w o r  s  k  a , Nowa epoka wizualna, „Nowe Książki”, 1967, nr 3, s. 171–172.
26 Ibidem , s. 171.
27 W Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Pozna-

niu, na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponadto na uczelniach w Białymstoku i w Cieszynie.
28 Odpowiednio na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Kultury Polskiej oraz Instytucie Historii Sztuki; na UKSW w ramach 

studiów z historii sztuki.
29 Co w porównaniu z resztą serii było i tak nakładem skromnym, ukazywały się w niej tomy w liczbie 20, niekiedy i 50 tysięcy egzempla-

rzy.
30 K. P i  w o c  k  i , „Granica współczesności” Mieczysława Porębskiego, „Przegląd Humanistyczny”, 9, 1965, nr 4, s. 158–163.
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André Salmona: „zabiliśmy starą krytykę […] [nowych krytyków] dzieła niepotrzebne, poronione nie wpra-
wiają w oburzenie, oni je po prostu ignorują”31. W kręgach krytyki artystycznej specyfi czna narracja książki 
nie budziła większych zastrzeżeń. Andrzej Osęka w „Nowych Książkach” wprost nazwał publikację „Dzien-
nikiem dwudziestowiecznej teorii sztuki”32. Dodał, że jest to jego zdaniem dziennik pozorny, niemniej chwalił 
autora za umiejętne pokazanie procesu przemiany pewnych wydarzeń w mit założycielski awangardy. Książ-
kę oceniał wysoko między innymi z racji biegłości, z jaką autor „potrafi  oddać rytm, nerwowość następują-
cych po sobie epok i obok siebie wydarzeń”. Jeszcze w latach 70. Stefan Morawski doceniał metodę badań, 
pisząc: „Pomysł autora, by dla rekonstrukcji pytań stawianych u źródeł sztuki nazwanej współczesną odwołać 
się do kroniki, jest kapitalny. Mało tego, Porębski sprawdza sztukę przez krytykę, a tę z kolei przez wypadki 
obyczajowe, moralne, polityczne”33. Niewykluczone, że zaproponowaną przez Porębskiego formułę narracji 
zainspirowały wcześniejsze pomysły prowadzenia kronik: Polskiej awangardy i Młodej plastyki polskiej na 
łamach „Przeglądu Artystycznego”, dla którego Mieczysław Porębski pracował do końca lat 50. Jak pod-
kreślał Aleksander Wojciechowski, to w tym czasopiśmie wprowadzono wówczas „tytułem eksperymentu 
[…] nową na naszym gruncie formę opracowań naukowo-dokumentacyjnych”34. Z czasem narracja Granicy 
współczesności przestała zaskakiwać. O książce zwykło się mówić, że „należy do kanonu lektur każdego 
humanisty”35. W aktualnych sylabusach kursów uniwersyteckich tekst zajmuje podobne do Kubizmu miejsce. 
Rzadziej jednak rekomendowany jest w ramach kursów z historii sztuki nowoczesnej, częściej pojawia się 
w kontekście teorii komunikacji wizualnej i historii kultury36. 

31 Ibidem, s. 163.
32 A. O s  ę  k  a , Dziennik dwudziestowiecznej historii sztuki, „Nowe Książki”, 1965, nr 14, s. 658–659; recenzja Andrzeja Osęki zna-

lazła się też w „Polish Perspectives”, 8, 1965, nr 9, s. 81.
33 S. M o r  a  w s  k  i , O przedmiocie i metodzie estetyki, Warszawa 1973, s. 103.
34 Autor wspomina w tym kontekście o Kronice polskiej awangardy 1912–1957, prowadzonej przez A. Jakimowicza, oraz o Młodej 

plastyce polskiej 1945–1957 A. Wojciechowskiego; obydwa cykle ukazywały się od 1958 r.; por. A. W o j  c  i  e  c  h  o  w s  k  i , „Przegląd 
Artystyczny” w latach 1957–1960, [w:] Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne. Materiały sesji Polskie powojenne czasopisma 
artystyczne, Warszawa, 20–21 stycznia 1977 r., red. R. Marszałek, Warszawa 1979, s. 20.

35 Cz. R o b o t  y  c  k  i , Kultura polska jako rzeczywistość wyobrażona, „Nowe Książki”, 2002, nr 10, s. 9. 
36 Na Uniwersytecie Warszawskim w ramach kursów: Sztuka nowoczesna powszechna, Europejskie kody kulturowe (na kierunku: eu-

ropeistyka), Historia kultury europejskiej (w Centrum Europejskim); na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach kursów: Teoretyczne aspekty 
współczesnej kultury wizualnej; na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kurs ze sztuki współczesnej i seminarium z metodo-
logii, na uniwersytecie w Białymstoku: Edukacja i komunikacja wizualna (na pedagogice i psychologii); na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w ramach wykładu na temat koloru w malarstwie europejskim.

Mieczysław Porębski. Fot. archiwum J. Porębskiego
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Listę prac Porębskiego, uporządkowaną wedle wysokości nakładów, kontynuować należy tytułem od-
noszącym się do ikonografi i historycznej w sztuce polskiej XIX stulecia. Malowane dzieje są najstarszym 
spośród dotychczas wymienionych opracowań autora. Polskie Wydawnictwo Naukowe wydało je w 1961 
i 1962. Łączny nakład sięgnął 10 tysięcy egzemplarzy. Jednakże w następnych latach pozycji już więcej nie 
wznowiono. Podstawę publikacji stanowił doktorat ukończony w 1959 r. pod kierunkiem profesora Juliusza 
Starzyńskiego, toteż pracę uznawano za szczególnie znaczącą przede wszystkim w starszych wypowiedziach 
odnośnie do dorobku autora. W latach 70., w opinii profesora Andrzeja Ryszkiewicza, praca uchodziła za 
próbę systematyzującego i strukturalnego odczytania społecznej funkcji omawianych dzieł w życiu narodu37. 
Jako kontynuację tej książki do dziś podaje się przede wszystkim Interregnum, wydane w połowie lat 70.38 
Obydwie publikacje pojawiają się obecnie we wskazówkach bibliografi cznych do egzaminów ze sztuki no-
woczesnej dla przyszłych historyków sztuki. Malowane dzieje stały się inspiracją tematyki osobnego kursu 
adresowanego do studentów historii39. Pozycja pojawia się na listach lektur polonistyki i literaturoznawstwa40. 
W ostatnich latach wagę tych prac podkreśliła profesor Maria Poprzęcka. Jej zdaniem, Mieczysław Porębski 
jako historyk sztuki wieku XIX jest zbyt słabo obecny w świadomości odbiorców41. Dodać do tego można 
fakt, że jeszcze na początku lat 80. w tomie Tessera, dedykowanym profesorowi w 60. rocznicę urodzin, 
wśród rzadkich odwołań do jego prac zdecydowanie przeważały nawiązania do studiów nad wiekiem XIX 
właśnie42. Możliwe, że przyczyna relatywnie słabej recepcji po roku 2000 tkwi w historii ich rozpowszech-
niania. Ani Interregnum, ani Malowane dzieje nie miały wznowień, mimo że powstały jeszcze przed rokiem 
198043. Do dziś pozostaje w rozproszeniu także większość artykułów Mieczysława Porębskiego z zakresu tej 
problematyki. Autor publikował je pierwotnie w obiegu akademickim, w trudno dostępnych tytułach o niskim 
nakładzie. 

Ikonosfera pozostaje dziś jedną z najczęściej przywoływanych prac w dorobku Mieczysława Porębskie-
go. Jej dwie edycje z lat 70.: polska oraz tłumaczenie serbsko-chorwackie łącznie stanowią nakład 8300 eg-
zemplarzy44. O dystrybucję tego tekstu autor zadbał w sposób szczególny. Książka ukazała się po raz pierwszy 
w 1972, w poczytnej serii Biblioteka Myśli Współczesnej. Belgradzkie wydanie z 1978 r. przygotowała nauko-
wa ofi cyna Prosveta. Nie był to bynajmniej początek rozpowszechniania Ikonosfery poza Polską. Już w rok po 
pierwszej edycji dwa końcowe rozdziały zostały opublikowane w wersji niemieckiej, angielskiej i francuskiej 
w 11 numerze czasopisma „Polish Perspectives”45. Miesięcznik o profi lu społeczno-ekonomiczno-kulturalnym, 
wydawany był przez RSW Prasa-Książka-Ruch, pod patronatem Instytutu Polskiego Spraw Zagranicznych. 
Trudno ocenić jego realne oddziaływanie. Niemniej fakt ukazania się tych artykułów oznacza, że już na począt-
ku lat 70. trzy tłumaczenia fragmentów Ikonosfery mogły pozostawać do dyspozycji jej autora.

W ślad za pierwszą edycją Ikonosfery ukazały się recenzje książki. Jednak w 1973 r. pracę przyjęto bez 
entuzjazmu. W „Miesięczniku Literackim” Andrzej Jakimowicz „kapitulował”. Przyznał, że Porębski jest kry-
tykiem, który zaskakuje, który pięknie pisze, jednych zachwyca, innych szokuje, ale zapowiedział – „znajdą 
się tacy, którzy będą rozważać czy i na ile jest to książka prawidłowa. Ja im chętnie i z góry ustępuję placu”46. 

37 Fragmenty Opinii o dorobku prof. M. Porębskiego, 7 V 1977, wystawionej z okazji nadania tytułu profesora zwyczajnego za: 
P. K r  a  k  o  w s  k  i , Historia sztuki nowoczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Stulecie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (1882–1982). Materiały sesji naukowej odbytej w dniu 27 maja 1983, red. L. Kalinowski, Warszawa–Kraków 1990, s. 145.

38 M. P o r ę b s k i, Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej XIX i XX w., PWN, Warszawa 1975 (nakład powyżej 3 tysięcy egzemplarzy). 
39 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, kurs: Temat historyczny w malarstwie; a także Instytut Historii Sztuki, kurs: Polskie ma-

larstwo historyczne od końca XVIII w. 
40 Na Uniwersytecie Warszawkim, w ramach kursu: Teoria i historia sztuk plastycznych w kontekście porównawczym (w Instytucie 

Literatury Polskiej), na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach kursu: Kultura XIX w. (w Instytucie Polonistyki).
41 M.  P o p r  z  ę  c  k  a , [wypowiedź] [w:] Archiwa: Ocalona Biblioteka prof. Porębskiego, „Dwutygodnik.com”, 2011, nr 61, http://

www.dwutygodnik.com [dostęp: 23 sierpnia 2013].
42 Tessera, passim.
43 Podobnie do niewznawianych książek Mieczysława Porębskiego zaliczyć możemy Sztukę naszego czasu. Zbiór szkiców i artykułów 

krytycznych z lat 1945–1955 wydaną w 1956 r. przez warszawską „Sztukę”, w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. Tej pozycji nie udało się 
odnaleźć w aktualnych sylabusach polskich uczelni.

44 W wersji serbsko-chorwackiej: Mjeèislav P o r  e  m b s  k  i , Ikonosfera, Beograd 1978; przekładu dokonał Peter Vujièiè , posłowie 
zaś napisał Rodoslav Doluè; wydanie tłumaczenia drukowano w 3 tysiącach egzemplarzy.

45 M. P o r ę b s k i, L’Iconosphère, „Perspectives Polonaises”, 16, 1973, nr 11, s. 11–22, wersja niemiecka: s. 12–23.
46 A. J  a  k  i  m o w i  c  z , Struktura stawania się (nierecenzja z książki M. Porębskiego „Ikonosfera”), „Miesięcznik Literacki”, 8, 

1973, nr 7–10, s. 137.
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Recenzent deklarował również, że odebrał tę książkę jako „smutną w pewnych jej częściach i aspektach. 
Tam mianowicie gdzie autor kreśli obraz postępującej dehumanizacji i depersonalizacji sfery sztuki we 
współczesnym świecie i zdaje się stan taki aprobować. Natomiast odpowiada na [te procesy] imponującym 
zrywem intelektualnym – próbuje je uporządkować”. Z perspektywy czasu ten wątek wydaje się szczególnie 
interesujący. Narzekanie na mechaniczną nadprodukcję obrazów musiało w Warszawie początku lat 70., 
brzmieć żalem prawdziwych arystokratów. W ówczesnej Polsce neonów, reklam, plakatów, kolorowych 
opakowań było jak na lekarstwo. Tymczasem w „świecie” te już stały się chwastem, już przetworzył je pop-
art. Być może chłodne przyjęcie książki po części spowodowane było brakiem wspólnoty doświadczenia 
wśród jej czytelników. Ikonosfera nie trafi ła do odbiorców udręczonych inwazją wizualności. Co ciekawe 
w innej recenzji odebrano książkę nie tylko jako „próbę teorii obrazów”, ale i jako próbę mitologizacji 
ówczesnego świata. Mitologizacji nie obserwacji. W tym duchu omówiła ją na łamach „Studiów Filozofi cz-
nych” Hanna Puszko47. Tekst Porębskiego został jednak z czasem uznany za ważny. Pod koniec lat 70. Jan 
Białostocki, szykując rozprawę o historii sztuki wśród innych nauk humanistycznych konsultował z Mie-
czysławem Porębskim kwestie wykorzystania semiologii i strukturalizmu do badań nad sztuką48. Omawiając 
potem w swojej pracy Ikonosferę, wykazał, że jej autor, wchodząc na grunt teorii informacji i semiologii, 
podkreślał nie tyle zależność, ile odmienność komunikatów wizualnych od językowych: „Przeciwstawiał 
się zwykłemu przeniesieniu podejścia semiologicznego o genezie lingwistycznej na dzieła sztuk wizual-
nych”49. Ten dystans wobec semiologii Białostocki pochwalił ponownie, na początku lat 80., podsumowując 
dorobek Mieczysława Porębskiego z okazji sześćdziesiątych urodzin50. Wydaje się, że to dopiero wówczas 
Porębski stał się dla środowiska historyków sztuki „autorem Ikonosfery”, zafascynowanym metodami nauk 
ścisłych. Jeszcze w tekstach wydanego na tę okazję tomu Tessera na spostrzeżenia zawarte w Ikonosferze nie 
powoływał się żaden z autorów. Pod koniec lat 90. Wojciech Bałus zaliczył lekturę do „zapomnianej lekcji 
strukturalizmu”51. 

Już pierwszy ze wspomnianych recenzentów książki, w słowach: „Dramatyczne pytania, musiały być 
postawione”, sygnalizował przyszłe funkcjonowanie tekstu, który raczej otwiera na nowe obszary badań, niż 
petryfi kuje je w szczegółowym opisie52. Jak się okazało, z czasem, ta cecha tekstu wzmocniła jego żywotność. 
W aktualnych sylabusach uniwersyteckich Ikonosfera jest najpopularniejszą z prac Mieczysława Porębskie-
go. W obiegu uniwersyteckim funkcjonuje także jej przekład53. Studium jest polecane przyszłym antropolo-
gom, kulturoznawcom, historykom sztuki, literaturoznawcom, dziennikarzom, a nawet grafi kom, w różnych, 
niekiedy zaskakujących kontekstach. Zważywszy na praktyczny charakter zajęć akademickich, przy których 
rekomenduje się lekturę, wnosić możemy, iż tekst ma za zadanie kierować ku pierwszym próbom krytyki arty-
stycznej. W takim kontekście rozdział na temat roli krytyki przedstawiony został studentom fi lologii i historii 
sztuki54. Ikonosferę rekomenduje się też jako jedną z kilku lektur w ramach zajęć z grafi ki oraz malarstwa, 
których celem jest „umożliwienie eksperymentalnych badań, prowadzonych swobodnie i bez ograniczeń”, 
„poznanie współczesnej koncepcji przestrzeni wizualnej sztuki”55. Są to jednak przykłady odosobnione. Naj-
częściej lektura umieszczana jest w kontekście studiów nad naturą komunikacji wizualnej. Książkę traktuje 
się wówczas jako tekst wciąż aktualny dla zrozumienia jej współczesnych mechanizmów56. Ma za zadanie 

47 H. P u s  z  k  o , Próba teorii obrazów, „Studia Filozofi czne”, 1973, nr 9 (94), s. 147–153.
48 Por. wstęp do: J. B i a ł o s t o c k i, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Warszawa 1980, s. 8.
49 Ibidem, s. 101.
50 J. B i  a  ł  o  s  t  o  c  k  i , Mieczysław Porębski, Sexagenarius, „Twórczość”, 37, 1981, nr 12, s. 159–160.
51 W. B a  ł  u  s , Dylematy systematycznego myślenia w historii sztuki, [w:] Historia a system. Materiały Seminarium Metodologiczne-

go Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Nieborów, 24-26 października 1996, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1997, s. 115–118.
52 J  a  k  i  m o w i  c  z , op. cit., s. 138. 
53 Książka jest nadal powszechna w bibliotekach naukowych Słowenii i Serbii. Jedna z kopii znajduje się w czytelni Biblioteki Narodo-

wej w Belgradzie; Wprowadzenie Radoslava Đokića do edycji z 1978 r., zostało wznowione w zbiorze: R. Đ  o  k  i  ć , Poljska teorija kulture, 
Beograd 2006, s. 304 nn. 

54 Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.
55 Uniwersytet w Rijece zajęcia z rysunku prowadzone przez prof. Gorana Stimaca; por. http://apuri.hr/propisi/goran%20stimac/

EKSPERIMENTALNO-CRTANJE-II.pdf [dostęp: 04.10.2013]; Podobnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – pracownia grafi czna 
dr Maksymiliana Skorwidera.

56 Uniwersytet Jagielloński, kurs: Funkcje obrazu w kulturze (Instytut Filologii Słowiańskiej) w celach kursu zaznaczono: „W centrum 
uwagi znajdzie się ujęcie obrazu jako »wtórnego systemu modelującego« oraz jego miejsce w kanonie kultury”; Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, kurs: Teoretyczne aspekty współczesnej kultury wizualnej. 
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pomóc w obserwowaniu relacji zachodzących pomiędzy sztuką a kulturą wizualną57. Wskazywać jedną z me-
tod badań nad wizualnością, istotnych dla współczesnego kulturoznawstwa58. Niekiedy oddzielne zajęcia po-
święca się samej kategorii zawartej w tytule, rozpatrywanej wówczas w kontekście pojęć obrazu, znaku, 
symbolu oraz stereotypu59. Nieco rzadziej Ikonosfera bywa traktowana jako praca o znaczeniu historycznym. 
Staje się wówczas przykładem strukturalistycznych inspiracji w badaniach nad stylem60. 

Sam termin „ikonosfera” ostatecznie przyjął się powszechnie. We współczesnej humanistyce pozwala łą-
czyć różne dziedziny badań nad wizualnością. Mieczysław Porębski ma duży udział we wprowadzeniu tego 
słowa do obiegu. Nie tylko spopularyzował je w Polsce. Przypuszczalnie był w ogóle jednym z pierwszych, 
którzy stosowali je na gruncie historii sztuki61. Prawdopodobnie termin zaczerpnąć mógł z lektur fi lmoznaw-
czych. W takim kontekście jego użycie propagował już pod koniec lat 50. Gilbert Cohen-Séat62. Słowo stworzył 
najprawdopodobniej fi lozof-egzystencjalista Jean Wahl63, który podpowiedział je Cohen-Séatowi na genewskiej 
konferencji w 1955 roku64. Mieczysław Porębski zaś przeniósł termin ten na grunt historii sztuki już w połowie 
lat 60., pisząc rozdział New art around the world, opublikowanej jednocześnie w językach niemieckim i an-
gielskim65. Najwyraźniej jednak dopiero wydanie Ikonosfery nadało terminowi trwałość, zadecydowało o jego 
wprowadzeniu do powszechnego słownictwa, przynajmniej w znacznej części słowiańskiej strefy językowej. 

57 Uniwersytet w Nowym Sadzie, kurs: Podstawy kultury wizualnej na dziennikarstwie. 
58 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, kurs: Historia i teorie sztuki (Wydział Humanistyczny).
59 Uniwersytet Warszawski, kurs: Antropologia i sztuka (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). 
60 Uniwersytet Warszawski, kurs: Teorie stylów życia (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych).
61 Por. dane publikowane przez serwis Ngram Viewer; użycie słowa stopniowo wzrastało od lat 60. XX w., obecnie posługują się nim 

autorzy publikujący w językach romańskich: Włosi, Francuzi, Hiszpanie; w anglosaskiej strefi e językowej jest mniej popularne. 
62 G.  C o h e  n-S é  a  t , Problèmes actuels du cinéma et de l’information visuelle, Paris 1959, s. 8.; por. R. G r u b e n, The Icono-

sphère and the New Mecanographic Media, [w:] Advances in Visual Semiotics. The Semiotic Web 1992–93, ed. Th. A. Sebeok, J. Umike-Se-
beok, The Hague 1996, s. 443.

63 „Je me suis amusé à former deux mots sur des racines connues; l’homme est entouré d’une sorte de phonosphère, et d’une sorte 
d’iconosphère. Il y a une forêt de bruits et d’images qui l’entourent” Jean W a h l  [w:] La culture est-elle en péril? Débat sur ses moyens 
de diffusion: presse, cinéma, radio, télévision, Genève 1955, s. 407.

64 Ibidem, s. 423.
65 M. P o r  ę  b  s  k  i , Polish Art Today, [w:] New art around the world: painting and sculpture, ed. W. Grohmann, New York 

1966, s. 263, 264; wersja nieniecka: M. P o r  ę  b  s  k  i , Polnische Kunst heute, [w:] Kunst unserer Zeit. Malerei und plastik, Köln 1966, 
s. 210–216.

Mieczysław Porębski w gabinecie w Ustroniu. Fot. archiwum J. Porębskiego
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Ikonosfera stanowi o miejscu jej autora w najnowszej historii sztuki, pospołu z tekstami takimi jak Sztuka 
a informacja66. Ten zaś tekst nadał z kolei tytuł zbiorowi prac teoretycznych, wydanemu w ponad pięciu tysią-
cach egzemplarzy. Jedyna dotychczas edycja, z roku 1986, ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego. 
Zawiera wspomniany tekst tytułowy, ogłoszony drukiem po raz pierwszy w „Roczniku Historii Sztuki” na 
początku lat 60.67 i przedrukowany w pierwszej edycji Pożegnania z krytyką, z drugiej jednak wyłączony na 
potrzeby utworzenia zbioru. W tomie znalazła się również reedycja referatu: Obrazy i znaki, wygłoszonego 
na kolokwium semiologicznym w Kazimierzu nad Wisłą w 1966 roku68. Wokół idei zawartych w tym zbiorze 
referatów teoretycznych Mieczysław Porębski rozwijał później poszczególne części Ikonosfery. Oryginalne 
wersje tych studiów wydawane były w czasopismach afi liowanych przy Pracowni Badań Kultury Współczes-
nej PAN, Instytucie Badań Literackich, Komitecie Nauk o Sztuce PAN, Stowarzyszeniu Historyków Sztuki 
oraz Instytucie Historii Sztuki UJ.

Sztuka a informacja jest aktualnie jedną z najczęściej cytowanych pozycji w dorobku autora. W spi-
sach lektur umieszcza się ją jednak rzadziej niż Ikonosferę. Udało się odnaleźć ją w trzech sylabusach zajęć: 
w ramach historii doktryn artystycznych odsyła się do rozdziału Tradycje i awangardy69; rozdział Semiotyka 
a ikonika zaleca się słuchaczom Komunikacji wizualnej, zaś całość rekomendowana jest w ramach Badań 
przekazów ikonicznych70. Teksty teoretyczne stały się ostatnio także przedmiotem analiz, w konfrontacji z abs-
trakcyjnymi rysunkami tworzonymi przez Mieczysława Porębskiego71.

Równie ważne we współczesnym obiegu akademickim są zbiory tekstów krytycznych Porębskiego. Naj-
szerzej rozpowszechniane było Pożegnanie z krytyką. Książka ukazała się po raz pierwszy nakładem Wydaw-
nictwa Literackiego, w 1966 roku. Edycję drugą – z 1983 – powiększono o szkice z lat następnych. Łączny 
nakład tego tytułu wyniósł 8600 egzemplarzy. Drugie wydanie uzupełniono tekstami z lat 1969–1978, po-
święconymi sylwetkom artystów. Studium Sztuka a informacja włączono do tomu teoretycznego, o którym 
była mowa wyżej. Spośród artykułów uwzględnionych w Pożegnaniu szczególnie często wznawiano tekst 
Krytycy i metoda, publikowany w materiałach z konferencji AICA po francusku72, a następnie po niemiecku 
w „Kunstmagazin”73. Po polsku ukazał w obu edycjach Pożegnania74. Piąte wznowienie nastąpiło w roku 
2006 w zbiorze Krytycy i sztuka. Również we współczesnych spisach lektur Krytycy i metoda pozostają naj-
częściej przywoływanym fragmentem Pożegnania75. Całość zbioru wykorzystywana jest przede wszystkim 
na warsztatach pisania tekstów z zakresu krytyki artystycznej76. Tom notowany jest także wśród lektur opisu-
jących historię sztuki XX w.77

Za kontynuację zbioru tekstów krytycznych, wzbogaconą o eseistykę autora, uznać można serię Wydaw-
nictwa Literackiego z lat 2002–2011. Zebrane przy udziale Krystyny Czerni teksty są w większości przejrza-
nymi wersjami rozproszonych publikacji prasowych oraz katalogowych wstępów, powstałych po roku 1980.

66 W. B a  ł  u  s , A marginalized tradition? Polish Art. History, [w:] Art History and Visual Studies in Europe. Transitional Discourses 
and National Frameworks, ed. M. Rampley, Leiden 2012, s. 446.

67 M. P o r  ę  b  s  k  i , Sztuka a informacja, „Rocznik Historii Sztuki”, III, 1962, s. 44–111; z tego źródła artykuł trafi ł do Henryka 
Greniewskiego, jest uwzględniony w jego Cybernetyce niematematycznej. Wykresach, t. 1, Warszawa 1969, s. 497; wygląda jednak na to, 
że przenikanie tekstów Porębskiego do rodzącej się wówczas informatyki było incydentalne.

68 M.  P o r  ę  b  s  k  i , Obrazy i znaki, „Kultura i Społeczeństwo”, 11, 1967, nr 1, s. 119–139; w wersji francuskiej referat z sesji 
kazimierzowskiej opublikowano jako: M. P o r  ę  b  s  k  i , Images et Signes, [w:] Sign, Language, Culture, ed. J.A. Greimas, The Hague 
1972, s. 503–552.

69 Uniwersytet Jagielloński (Instytut Historii Sztuki).
70 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Historii) oraz Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Spo-

łecznych).
71 Wątek omówiony zostanie w pracy doktorskiej przygotowywanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przez mgr 

Magdalenę Mazik.
72 M.  P o r  ę  b  s  k  i , Les critiques et la méthode, [w:] Art dans les années soixante – dix, 12eme Congrès de l’AICA, Cologne 1977, 

s. 8–13.
73 M. P o r  ę  b  s  k  i , Die Kritiker und die Methode, „Kunstmagazin”, 1977, nr 4.
74 Został również przedrukowany w:  Badania nad krytyką literacką. Studia pod red. M. Głowińskiego i K. Dybczaka. Z dziejów form 

artystycznych w literaturze polskiej, t. 65, Warszawa 1984, s. 145–154.
75 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kurs: Krytyka artystyczna dla początkujących.
76 Warsztaty: Krytyka artystyczna, Pisanie tekstu krytycznego (Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej); oraz kurs: Współ-

czesna krytyka artystyczna (Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Edukacja artystyczna).
77 Studia z historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kurs: Historia sztuki polskiej po 1945 roku; na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim, kurs: Historia sztuki XX w. (jako lektura do egzaminu).
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W ramach serii ukazały się: Polskość jako sytuacja (2002), Nowosielski (2003), Krytycy i sztuka (2004), 
Spotkanie z Ablem (2011). Wydawnictwo szacuje ich łączny nakład na sześć tysięcy egzemplarzy. Tomy 
wydrukowano w ujednoliconej szacie grafi cznej, z portretem autora na okładce. Jednak seria pełni we współ-
czesnym czytaniu Porębskiego rolę inną niż Pożegnanie z krytyką. Dzięki tym tomom autor pozostał obecny 
na rynku wydawniczym do końca życia. O charakterze ich odbioru świadczą nominacje wybranych tomów 
do nagród literackich. Polskość jako sytuacja zaraz po wydaniu pojawiła się na okładce „Nowych Książek”78. 
Recenzując ją Czesław Robotyki nazywał autora „jednym z ostatnich polihistorów”. Podkreślał, że tendencja 
antropologizująca prezentowana w jego rozważaniach o sztuce „to jedna z ciekawszych dróg, jaką proponuje 
on historykom sztuki”79. Porównał to ujęcie kultury ze sposobem patrzenia reprezentowanym przez Jurija 
Łotmana. Zdaniem recenzenta, Porębski w podobny sposób miał zwracać uwagę na proces strukturalnej sa-
moorganizacji kultury. Zbiór trafi ł na uczelnie wyższe, gdzie jest wykorzystywany w charakterze komentarza 
do współczesnych zjawisk kulturowych w Polsce80. 

Na koniec przeglądu funkcjonowania pism Porębskiego-autora pozostawiłam tekst należący do innego 
porządku niż wyżej wymienione. Z. Po-wieść wydana została w 1989 roku przez PIW, w nakładzie 20 tysięcy 
egzemplarzy. O tym, że mało kto zwrócił na nią wówczas uwagę, wspominała ostatnio Krystyna Szkaradnik, 
która obecnie zajęła się tekstem od strony literaturoznawczej81. Z uwag świadków wydarzeń wynika nato-
miast, że książka była powszechnie znana w środowisku historyków sztuki. Z. pojawia się obecnie na listach 
lektur studentów literaturoznawstwa, jako przykład powieści postmodernistycznej. W tym kontekście prezen-
towana jest studentom Uniwersytetu Warszawskiego82. 

Powyższy przegląd nasuwa pytanie o znaczenie dla recepcji Mieczysława Porębskiego tekstów rozpro-
szonych. W periodykach naukowych znalazła się mniej niż jedna trzecia artykułów uczonego83, za to zdecy-
dowanie częściej występował on w roli krytyka sztuki, współpracując z czasopismami o profi lu literacko-ar-
tystycznym. Krytyka artystyczna Porębskiego pozostaje cennym świadectwem życia kulturalnego epoki.

KRYTYK

Pracę w tym zakresie Porębski zaczął w 1946 r., od trzech tekstów w lewicowej „Kuźnicy” oraz od 
publikacji dla artystycznych łamów „Twórczości”. Tam zaś pod kierunkiem Kazimierza Wyki podejmowano 
wówczas próbę ożywienia polskiego życia artystycznego, początkowo bez założenia o potrzebie formułowa-
nia programów ideowych84. W latach 1946–1949, zanim redakcję przeniesiono z Łodzi do Warszawy, Poręb-
ski ogłaszał w niej większość tekstów. Po wyjeździe do Warszawy przyszła kolej na „Przegląd Artystyczny”. 
W latach 50., z racji stałej przy nim afi liacji, zamieszczał tam większość swoich wypowiedzi, których było 
łącznie około 25. Pogram ideowy, a co za tym idzie i odbiór tego czasopisma w latach 50. był zmienny. Na tę 
niestabilność zwracał uwagę Aleksander Wojciechowski, który w okresie od 1957 do 1960 kierował redakcją. 
Jego zdaniem „Przegląd Artystyczny” w swojej historii pozostawał de facto zlepkiem różnych czasopism wy-
dawanych pod jednym tytułem. Wojciechowski zaznacza, że miesięcznik nie miał ani „mistrza ceremonii”, 

78 R o b o t  y  c  k  i , op. cit., s. 9–10.
79 Ibidem, s. 10.
80 Uniwersytet Wrocławski, seminarium: Sztuka aktualna: uczestnictwo i twórcze sposoby podejścia; Uniwersytet Jagielloński, kurs: 

Historia etniczna ziem polskich (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej).
81 K.  S z  k  a  r  a  d  n  i  k , Sylwa – summa – testament? O „Z. Po-wieści” Mieczysława Porębskiego, „Podteksty”, 2012, nr 1–2, 

http://podteksty.amu.edu.pl [dostęp: 22 sierpnia 2013].
82 Uniwersytet Warszawski, seminarium magisterskie z modernizmu europejskiego oraz kurs Literatury europejskie w ujęciu porów-

nawczym (Instytut Literatury Polskiej).
83 Z tego część tylko ukazała się w tytułach poświęconych historii sztuki. W tym zakresie sukcesywnie zamieszczał artykuły w: „Ma-

teriałach do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką ”, wydawanych 
przez: Państwowy Instytut Sztuki; „Roczniku Historii Sztuki”, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Folia Historiae Artium”, „Zeszytach Naukowych 
UJ”, „Artibus et Historiae”; dodać do tego należy publikacje w materiałach pokonferencyjnych. Połowę prac autor przeznaczył dla wydaw-
nictw związanych z fi lozofi ą, socjologią, etnologią. Wśród tych tytułów wymienić należy: przede wszystkim „Kulturę i Społeczeństwo” 
wydawaną przez Komitet Socjologii PAN, następnie „Estetykę” oraz „Studia Estetyczne”.

84 M. M a r k i e w i c z, „Twórczość”, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960, red. A. Wojciechowski, Wrocław–Warszawa 
–Kraków 1992, s. 376–379.
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ani „gospodarzy”. Autor przyznał jednak, iż pomimo różnic ideologicznych, tytuł w trakcie całego istnienia 
rzetelnie dokumentował zawiłości sztuki oraz polityki kulturalnej w powojennej Polsce85. Mieczysław Po-
rębski pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Przeglądu Artystycznego” w latach 1952–1956. Wówczas to, 
czasopismo zostało objęte patronatem Państwowego Instytutu Sztuki. W roku 1955 ukazał się w „Przeglą-
dzie” pierwszy od roku 1949 artykuł o sztuce awangardowej, autorstwa Porębskiego właśnie86. Okres ten nie 
jest jednak w historii „Przeglądu Artystycznego” uznawany za przełomowy87. Tytuł zmieniał się stopniowo, 
na fali wydarzeń kształtujących polskie życie artystyczne w połowie lat 50. W recenzjach zamieszczanych 
na łamach „Życia Literackiego”, „Przegląd Artystyczny” tamtych lat był określany jako czasopismo „starego 
typu”88. Zmianę programu wyraźnie zadeklarowano dopiero w 1957 r. Mieczysław Porębski zasiadł wówczas 
w sześcioosobowym kolegium redakcyjnym, pod kierownictwem Aleksandra Wojciechowskiego89. Wtedy 
to wypracowano na jego łamach szczególny styl uprawiania krytyki, skoncentrowano się na sztuce drugiej 
połowy XX w. Redakcja podjęła wysiłki wyprowadzenia ówczesnej polskiej sceny artystycznej z izolacji, 
informowała o poczynaniach Międzynarodowyego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Przekładano 
publikowane w nim teksty na język francuski, drukowano materiały pozyskane od autorów zagranicznych. 
„Przegląd Artystyczny” współorganizował też wystawy sztuki współczesnej w kraju i za granicą90. W rezul-
tacie tych działań konserwatywnie odbierany tytuł przeobraził się, zdaniem Wojciechowskiego: „w miejsce 
spotkań i dyskusji, wymiany poglądów” różnych środowisk, przyciągnął artystów młodego pokolenia91. To 
na podstawie artykułów i recenzji z tego okresu tak wysoko ceni się dziś Porębskiego jako krytyka. Teksty 
z lat 1956–1965 autor włączył później do pierwszej edycji Pożegnania z krytyką92. To dzięki ówczesnej dzia-
łalności odbierany jest jako reprezentant szczególnie wysmakowanej pod względem językowym krytyki, 
skupionej na materialnej substancji dzieła sztuki oraz inspirowanej stylem poetów czy fi lozofi ą z kręgów 
Sartre’a. To także w tamtym okresie uhonorowano autora międzynarodową nagrodą za recenzję XVIII Bien-
nale Weneckiego93. 

W kolejnych opracowaniach dotyczących życia artystycznego tamtych czasów zauważyć można tenden-
cję do coraz to mocniejszego akcentowania znaczenia Porębskiego dla czasopisma. Aleksander Wojciechow-
ski, referując działalność „Przeglądu Artystycznego” w latach 70., przyznał Mieczysławowi Porębskiemu 
miejsce równe pozostałym członkom komitetu redakcyjnego94. W opracowaniu powstałym na początku lat 
90. Krystyna Zakrzewska doceniła głos Porębskiego w sporze o sztukę współczesną, stanowisko, które zajął 
w roku 1955, a także inne jego artykuły z lat 1957–196095 W studiach nad życiem artystycznym, powstałych 
po roku 2000, zaznacza się z kolei tendencja do podkreślania międzynarodowego i kulturotwórczego znacze-
nia „Przeglądu” w okresie odwilży, w czasach współpracy z AICA (Andą Rottenberg czy Piotrem Piotrow-
skim), czemu towarzyszy skłonność do wysuwania postaci Mieczysława Porębskiego na pierwszy plan96.

„Przegląd Artystyczny” nie pozostał jedynym periodykiem, w którym odnaleźć można teksty krytyczne 
Mieczysława Porębskiego z lat 50. Pod względem liczby artykułów (15) na drugim miejscu w tym okresie 
znajduje się „Przegląd Kulturalny”. Współpraca zaczęła się około roku 1955. Czasopismo szybko zyskiwało 
wówczas na popularności97. Jego nakład wzrósł do 75 tysięcy egzemplarzy, kolportowanych głównie wśród 

85 W o j  c  i  e  c  h  o  w s  k  i , op. cit., s. 16–17.
86 K.  Z a  k  r  z  e  w s  k  a , Przegląd Artystyczny, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960, s. 387. 
87 Ibidem,  s. 386–388.
88 W o j  c  i  e  c  h  o  w s  k  i , op. cit., s. 16.
89 Z a  k  r  z  e  w s  k  a, op. cit., s. 388.
90 W o j  c  i  e  c  h  o  w s  k  i , op. cit., s. 17–18.
91 Ibidem,  s. 18.
92 M. P o r  ę  b  s  k  i ,  Pożegnanie z krytyką, Kraków 1966, s. 5.
93 Z a  k  r  z  e  w s  k  a , op. cit., s. 389.
94 Oprócz wyżej wymienionych w komitecie redakcyjnym zasiedli: Roman Artymowski, Andrzej Jakimowicz, Jerzy Sołtan Bohdan 

Urbanowicz, Michał Walicki; sekretarzem redakcji była Barbara Wojciechowska; Wojciechowski , op. cit., s. 17.
95 Zakrzewska, op. cit., s. 388.
96 Anda Rottenberg, referując działalność sekcji polskiej z okazji 50. rocznicy powstania AICA, zaznaczyła, że był jednym z niewielu, 

którzy podtrzymywali żywotność owej sekcji u początków jej działalności, nadmieniła, że podporządkowany uprzednio ideom socrealizmu 
„Przegląd Artystyczny”, po 1956 r. został przejęty przez polską sekcję AICA, pod „odważnym i inteligentnym przewodnictwem Mieczysława 
Porębskiego i Aleksandra Wojciechowskiego” i stał się najbardziej awangardowym czasopismem Bloku Wschodniego, przez które środowi-
ska artystyczne tej strefy miały dostęp do publikacji zachodnich. A.  R o t  t  e  n  b  e  r  g , Europe de l’Est: Trying to be equal, [w:] Histoires 
de 50 de l’Association Internationale des Critiques d’Art/ AICA, Paris 2002, s. 51–52.

97 T.  M i  e  l  c  z  a  r  e  k , Liberałowie i rewizjoniści. Z dziejów „Przeglądu Kulturalnego” (1952–1963), „Kieleckie Studia Biblio-
logiczne”, 5, 2000, s. 109–110.
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mieszkańców większych miast. W drugiej połowie lat 50. tygodnik zdobył opinię liberalnego, łączonego się 
z polityczną odwilżą, przewodnika po aktualnym życiu kulturalnym, którego pełne odczytanie wymagało od 
czytelników dobrej orientacji w zawiłościach układów politycznych i artystycznych98. 

Współcześnie cytatami z „Przeglądu Artystycznego” i „Twórczości” ilustruje się historię uwikłania Po-
rębskiego w doktrynę socrealistyczną oraz późniejszy proces dystansowania się względem tej ideologii. Ma-
ria Markiewicz przypomina, że to na łamach „Twórczości” autor zanegował wartość sztuki awangardowej już 
w roku 1949, dopasowując się tekstem Ku sztuce nowoczesnej do nowej polityki kulturalnej państwa99. Wiele 
miejsca w tym kwestiom poświęciła Krystyna Czerni. Mieczysław Porębski, pytany przez nią o moralne i ar-
tystyczne wybory tego okresu, opowiadał między innymi o historii publikowania Dwóch programów, wspo-
minając, że „Twórczość” zamieściła jedną z wersji tekstu „bez części współczesnej” – jak dodaje, wskutek tej 
publikacji zaproszono go do wygłoszenia słynnego referatu na I Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Pozna-
niu100. O odbiorze tego etapu działalności Porębskiego-krytyka możemy się również dowiedzieć z opracowań 
powstałych po roku 2000. Ówczesnej postawie autora poświęcono osobny referat w materiałach sesji na temat 
socrealizmu polskiego (obok Wyki, Kotta, Jastruna, Stryjkowskiego, Straszewicza)101. Autor referatu – Ka-
zimierz Łyszcz – za najwyższy wyraz zależności od doktryny socrealistycznej uznał fragmenty artykułów 
z okresu, w którym Mieczysław Porębski kierował „Przeglądem Artystycznym”. W tym samym tomie powra-
cano jednak i do polemiki autora Dwóch programów na temat sztuki abstrakcyjnej prowadzonej z Julianem 
Przybosiem na łamach „Przeglądu Kulturalnego”. Mieczysław Porębski bronił wówczas malarstwa materii, 
sztuki, która nie mieściła się w doktrynie socrealistycznej kultury102. Zdaniem Piotra Piotrowskiego dzia-
łalność czasopism takich jak to – redagowane przez Porębskiego i Wojciechowskiego – była katalizatorem 
„modernistycznej eksplozji Odwilży” a „Przegląd Artystyczny” „najciekawszym periodykiem artystycznym, 
jaki kiedykolwiek ukazywał się w tzw. Polsce Ludowej”103. 

Odejście z redakcji w 1961 r. skłoniło Mieczysława Porębskiego do współpracy z innymi periodykami. 
Dołączył do autorów kolumny artystycznej „Współczesności”. W ciągu dekady zamieścił tam 12 tekstów. 
W tym okresie czasopismo przestało już być trybuną grupy młodych literatów (nazwanych później Poko-
leniem Współczesności), a stało się czasopismem społeczno - literackim104. Przejście całej grupy krytyków 
z „Przeglądu Artystycznego” do „Współczesności” oceniono później jako znaczące wzmocnienie profi lu ar-
tystycznego czasopisma105. W połowie lat 60., między innymi dzięki publikacjom Mieczysława Porębskiego, 
tytuł zaliczał się do czasopism, które wystawiały względnie pozytywną ocenę nowemu nurtowi artystyczne-
mu, jakim był wówczas pop-art106.

Kolejnym polem działalności autora Ikonosfery stało się czasopismo „Projekt”, w którym zamieścił w la-
tach 1960–1980 około 15 tekstów. W miesięczniku początkowo skupionym na tematyce wzornictwa prze-
mysłowego, analizy współczesnego malarstwa i rzeźby zagościły wskutek pozyskania autorów z „Przeglądu 
Artystycznego”107. Już w latach 70. Wojciech Skrodzki porównywał sposób oddziaływania „Projektu” do 
fenomenu „Przekroju”108. Wyraźnie podkreślał popularność i wysoki nakład czasopisma, jego wagę dla „mię-
dzynarodowej socjety zaangażowanej we współczesną twórczość”109. Sposób dystrybucj „Projektu” przewi-
dywał również, że teksty lub ich streszczenia tłumaczone były na języki obce. 

Wojciech Skrodzki, omawiając w roku 1977 działalność wydawnictwa, osoby Mieczysława Porębskiego
nie uwzględnił. Jego znaczenie dla miesięcznika podkreśliła natomiast Anda Rottenberg, na początku lat 90. 
Jej zdaniem zamieszczane tam artykuły Porębskiego zwiastują, że wraz z całą sztuką lat 60. „Projekt” „znalazł 

98 Ibidem, s. 123.
99 M a r k i e w i c z, op. cit., s. 378.
100 C z  e  r  n  i , Nie tylko o sztuce…, s. 67.
101 K.  Ł  y  s  z  c  z , Mieczysław Porębski i realizm socjalistyczny, [w:] Socrealizm. Fabuły – Komunikaty – Ikony, red. K. Stępnik, 

M. Piechota, Lublin 2006, s. 633–646.
102 W. N o w a c  z  y  k , Tropy nowoczesności, [w:] Odwilż. Sztuka ok. 1956 r. Katalog Wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 

VI–VII 1996, red. P. Piotrowski, Poznań 1996, s. 56. 
103 P.  P i  o  t  r  o  w s  k  i , Odwilż, [w:] ibidem, s. 23.
104 J .  G ł  ę  b  i  c  k  a , Leksykon – grupy literackie w Polsce 1945–1989, Warszawa 2000, s. 90.
105 B.  S t  o  k  ł  o  s  a , „Współczesność”, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960, s. 447. 
106 O przeszkodach w propagowaniu sztuki pop w Polsce, w kontekście relacji z weneckiego Biennale zob. J. S  o  s  n  o  w s  k  a , 

Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895–1999, Warszawa 1999, s. 133–134.
107 A.  R o t  t  e  n  b  e  r  g , „Projekt”, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960, s. 440.
108 W. S k r  o  d  z  k  i , „Projekt”, [w:] ibidem, s. 23.
109 Ibidem, s. 22.
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się w kręgu zainteresowania znakiem, przekazem, komunikatem, w kręgu semiotyki”110. Autorka wymienia 
go również jako jednego z ważniejszych współpracowników pisma. Zaznacza, że Porębski na łamach „Pro-
jektu” pisał przede wszystkim o perspektywach badań kultury współczesnej111. 

Dla dopełnienia obrazu działalności krytycznej Mieczysława Porębskiego w tym okresie wspomnieć 
należy o publikacjach w „Miesięczniku Literackim”, redagowanym przez Włodzimierza Sokorskiego. Jak 
zauważył Leszek Szaruga, pismo pod koniec lat 60. miało przeciwstawiać się „opozycyjnym, a określonym 
mianem rewizjonizmu, postawom środowiska literackiego, szczególnie w Warszawie, gdzie niezgoda i opór 
wobec polityki kulturalnej władz wyrażały się najdobitniej”112. Między 1966 a 1971 rokiem autor Granicy 
współczesności zamieścił tam osiem artykułów. 

Z przytoczonych wzmianek o roli przypisywanej Porębskiemu w historii tych periodyków wynika, że 
lata 60. to czas, kiedy autor Kubizmu miał w kręgach krytyki artystycznej już wyrobioną pozycję. Nadal bo-
wiem żywe pozostawały kontakty z poprzednich czasopism. Wtedy, podobnie jak i dekadę później, próbował 
porządkować metodę uprawiania krytyki artystycznej, reasumując ją w hasłach „krytyka jako gra” oraz „voir, 
faire voir, faire faire voir”113. Zaczyna zajmować się tą dziedziną z dystansem właściwym dla dojrzałego 
autora. Ankietowany w 1975 r. przez Zachętę na okoliczność wystawy „Krytycy proponują” odmówił wska-
zania „najlepszych dzieł sztuki współczesnej”, argumentując, iż te się skończyły, a zastąpiła je twórczość114. 
W latach 80. Mieczysław Porębski na łamach czasopism kulturalno-artystycznych funkcjonował już jako 
autorytet. W roku 1988, z rekomendacji Tadeusza Różewicza, ukazał się wywiad rzeka przeprowadzony przez 
Krystynę Czerni, opublikowany w pięciu numerach „Odry”115. Formę wywiadu lub wspomnień będzie miała 
większość z blisko 30 publikacji zamieszczonych w „Tygodniku Powszechnym” w latach 1989–2003.

Z tymi zmianami współgrały też inne wydarzenia w naukowej biografi i Mieczysława Porębskiego. Wraz 
z podjęciem pracy w Muzeum Narodowym w Krakowie, w latach 70. otwierały się przed nim nowe moż-
liwości uprawiania historii sztuki. Rozpoczął projektowanie scenariuszy stałych ekspozycji muzeum. Trafi ł 
tam z doświadczeniem w organizacji wystaw czasowych, zbieranym stopniowo od czasu słynnej ekspozycji 
Grupy Młodych Plastyków zainstalowanej w Pałacu Sztuki na przełomie 1948 i 1949 roku. Muzeum wraz ze 
swoją kolekcją było jednak w przekonaniu Porębskiego światem innym niż zmienne ze swej natury galerie 
przynależne środowisku krytyka. 

W MUZEUM

W salach Muzeum Narodowego w Krakowie z działalności Mieczysława Porębskiego pozostało sto-
sunkowo niewiele. W ciągu ostatnich kilku lat przekształcono zarówno Galerię Sztuki Polskiej XX wieku 
w Gmachu Głównym, jak i ekspozycję Sukiennic. Należy podkreślić, że w obu tych przestrzeniach realizo-
wano wcześniej odrębne koncepcje wystawiennicze, różny był czas ich funkcjonowania oraz różnie je odbie-
rano. Dlatego też owo „niewiele” w obu wypadkach ma odmienny ciężar gatunkowy. Dopiero dokładniejsze 
porównanie starych i nowych wersji tych ekspozycji pozwala krytycznie ocenić znaczenie przedsięwzięć 
Porębskiego dla kształtowania ikonosfery polskich muzeów116.

Przez niecałą dekadę była dostępna widzom jego Galeria Sztuki Polskiej XX w. Jeżeli nie liczyć prób 
rozbudowania ekspozycji w połowie lat 70., jej historia sięga roku 1991, kiedy to, „po dwunastu latach pracy 

110 R o t  t  e  n  b  e  r  g , „Projekt”, s. 440, 441.
111 Ibidem , s. 422. 
112 L.  S z  a  r  u  g  a , Co czytamy? Prasa kulturalna 1945–1995, Gdańsk 2000, s. 35.
113 Wypowiedź inaugurująca kongres AICA w Bonn; 1977, przekład polski: M. P o r  ę  b  s  k  i , Krytycy i metoda, [w:] i d e m , Po-

żegnanie z krytyką, Kraków–Wrocław 1983, s. 201–206.
114 Krytycy proponują: Artyści krytykują (dyskusja redakcyjna), „Sztuka”, 2, 1975, nr 6, s. 4–14.
115 Nie tylko o sztuce. Rozmowy z Mieczysławem Porębskim, „Odra” 1988, nr 1–5; materiał zebrano w 1992 w wydaniu książkowym, 

zob. przypis 2.
116 Pomijam w niniejszym tekście wzmiankowaną w dokumentach i biogramach historię prac Porębskiego nad Muzeum Wyspiańskie-

go; por. K. C z  e  r  n  i , Życiorys Mieczysława Porębskiego, s. 14; Kraków, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Porębski Mieczysław 
– Teka Działu Spraw Osobowych, sygn. 5268, M. P o r  ę  b  s  k  i , Informacje o działalności naukowej i społeczno-organizacyjnej za lata 
1977–79, 10.05.1980.
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nad koncepcją”, jak zaznaczał autor, została otwarta na drugim piętrze głównego gmachu117. Nowa jej wersja 
została zaprezentowana w roku 2005, po wieloletnim remoncie. Aktualną realizację odróżnia od poprzedniej 
przede wszystkim brak jednego autora, który mógłby swobodnie zaprezentować jej komentarz118. Wprowa-
dzono do niej zasadę zmian w ekspozycji – tak zwaną „galerię żywą” – element, który Mieczysław Porębski 
uznawał za wybitnie „niemuzealny”119. Dodano, rzecz jasna, nowsze prace, powstałe po 1989 roku. Nie zre-
zygnowano jednak z części najstarszej – Młodej Polski, która w zamyśle poprzedniego autora miała być przy-
porządkowana do XX wieku właśnie. Spacerując po współczesnej galerii, odnajdziemy zestawienia prac znane 
z dawnej ekspozycji: projekty witraży Wyspiańskiego nadal stoją w towarzystwie Pochodu na Wawel, a Kan-
tor, Jaremianka i Stern nadal dzielą jedną salę. Zwiedzającemu wciąż mają szansę zapadać w pamięć akcenty, 
które wyróżniono w poprzednie ekspozycji. Z pewnością zauważy on mały obraz Wojtkiewicza powieszony 
na pustej ścianie (tym razem nie jest to jednak Fantazja, ale Popielec). Nie ominie go widok instalacji Marii 

117 M.  P o r  ę  b  s  k  i , Strona Malczewskiego, strona Pankiewicza. O nowej Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Krakowskim Muzeum 
Narodowym. Z prof. Mieczysławem Porębskim rozmawia T.  Fia łkowski , „Tygodnik Powszechny”, 1991, nr 27, s. 6.

118 Zagmatwana historia ustalania autorstwa tej ekspozycji dowodzi wagi problemu. Wskazuje też, że autorzy wystaw bynajmniej nie 
są obecnie niezbędni w celu jasnego eksplikowania zawartych w ekspozycji idei. Są natomiast gwarantami właściwego funkcjonowania in-
stytucji muzeum w relacjach prawnych i społecznych. W 2006 roku Muzeum Narodowe składało w kwestii praw majątkowych do koncepcji 
wystawy wyjaśnienia wsparte zamówionymi uprzednio ekspertyzami prawnymi; por. T.  M e r  t  a , Odpowiedź na interpelację w sprawie 
deprecjonowania przez dyrekcję Galerii Sztuki Polskiej XX wieku znaczenia Muzeum Narodowego w Krakowie jako jednostki kulturalno-
-naukowej, Warszawa, dnia 8 maja 2006: www.gover.pl [dostęp: 17 sierpnia 2013]; Obecnie autorstwo wystawy nie jest przypisywane jednej 
osobie, ale zespołowi; por. opisy ekspozycji zamieszczone na stronach Muzeum Narodowego w Krakowie (www.imnk.pl), w serwisie reda-
gowanym przez Instytut Adama Mickiewicza: www.culture.pl [dostęp: 17 sierpnia 2013] oraz w jednej z recenzji ekspozycji, opublikowanej 
tuż po otwarciu: J .  M i  c  h  a  l  s  k  i , Bez niespodzianek. Galeria Sztuki Polskiej XX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, 27 grudnia 
2005, http://portalwiedzy.onet.pl [dostęp: 17 sierpnia 2013].

119 C z  e  r  n  i , Nie tylko o sztuce, s. 166–167.

Tadeusz Brzozowski, Kurator. 
Fot. archiwum J. Porębskiego
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Pinińskiej-Bereś. Portret Heleny Blum – dawnej kuratorki kolekcji – pędzla Hanny Rudzkiej-Cybisowej wciąż 
strzeże wystawy w sali kolorystów. W monumentalną ekspozycję Grupy Krakowskiej wtopiono prace powstałe 
z okazji wystawy – „Widzieć i rozumieć” – w odbiorze współczesnych jednego z ważniejszych przedsięwzięć 
kuratorskich Mieczysława Porębskiego. Kontynuację odnajdziemy też w ogólnej strukturze wystawy. Porębski 
podzielił ekspozycję na stronę Pankiewicza – reprezentującą malarstwo czyste i stronę Malczewskiego – po-
rządkującą ekspresję symboliczną120. Dziś nadal nad narracją chronologiczną dominuje porządek problemowy, 
a tekst przewodnika zachęca do kierowania się w stronę koloru lub w stronę formy121 i wciąż nie ma jasno wyty-
czonej drogi zwiedzania, a widzowi jak poprzednio pozostawiono swobodę gubienia się wśród sal. Ekspozycja 
„może być oglądana w różnych kierunkach”, czytamy w przewodniku. Niemniej w nowym układzie zmienił 
się wybór tematów i sposób akcentowania narracji scenariusza. W rezultacie historia sztuki polskiej XX wieku 
została opowiedziana na nowo, a o trwałości prac kuratora możemy wnioskować, porównując obie koncepcje 
ekspozycji. Z dawnych wypowiedzi Mieczysława Porębskiego wyłaniała się wizja podporządkowana dramatur-
gii „spotkań” widza z Malczewskim i Pankiewiczem. Autoportrety tych artystów miały zamykać osie widokowe 
dwóch skrzydeł ekspozycji122. Z kolei na tyłach galerii, w największej z sal, kurator zaplanował „konfrontację” 
twórczości Wyspiańskiego z Witkacym. Część wystawy, od której polecał zaczynać oglądanie, pomyślał jako 
zestawienie miejsc-wydarzeń XX-wiecznej historii sztuki polskiej123. I tak sala Kantora, Jaremianki i Sterna stała 
się reminiscencją sceny teatru Cricot. Jedność czasu i miejsca akcentowały fl ankujące ją sale Grupy Młodych 
Plastyków i Arsenału, przypominając o słynnych wystawach roku 1948/9 i 1955, od których wywodzą się ich 
nazwy. W nowej ekspozycji opowieść o XX wieku toczy się dużo łagodniej124. Podział sal uwypukla raczej 
procesy niż konfrontacje wydarzeń artystycznych z przeszłości. Podkreśla trwanie form pomiędzy generacjami 
artystów (vide sale Koloryzmu czy Ex-presji). Nie zaakcentowano tych samych mitów założycielskich. Rozpły-
nął się Arsenał. Z tytułów sal znikła Grupa Młodych Plastyków. Pojawiły się natomiast: wyobrażona polskość, 
artystyczna orientacja na Francję – odniesienia do obszarów kulturowych ważnych dla sztuki tworzonej około 
1900 roku. Również struktura nowej wystawy jest znacznie swobodniejsza. Porębski wymagał od widza orien-
tacji w strukturze całości. Jednych drażnił, łamiąc chronologię, innych, umieszczając Olgę Boznańską po stronie 
ekspresji symbolicznej, a Wojciecha Weissa w malarstwie czystym. Współczesna ekspozycja wymaga z kolei od 
widza myślenia tematami, pytania, takie jak te o naturę malarstwa, czy o cielesność, kierowane są ku odbiorcy, 
każde z osobna, w oddzielnych przestrzeniach. 

Deklarowana dowolność wyboru trasy wydaje się w obu wersjach wystawy równie konsekwentna. Nie-
mniej zarówno w koncepcji Porębskiego, jak i obecnie wyznaczono główny trakt. Podążając nim dzisiaj, 
zaczniemy od Młodej Polski, a w głębi galerii odnajdziemy monumentalną salę Grupy Krakowskiej. Idąc 
za sugestią Porębskiego – zaczynaliśmy od „jego historii” – od Kantora i Jaremianki, od Grupy Młodych 
plastyków i Arsenału. Potem czekała nas podróż wstecz. Przyciągnąć miały spojrzenia Malczewskiego i Pan-
kiewicza. W głębi, w sali z oknami, czekało „Acme Młodej Polski” i maleńki obraz Wojtkiewicza na pustej 
ścianie. Wraz z odwróceniem tej kolejności odsunięto utopijne marzenie Porębskiego o muzeum sztuki XXI 
wieku wypełnianym dziełami od ostatnich sal ku powierzchni, ku współczesności125. Ten pomysł wciąż czeka 
na realizację. 

Galeria w Sukiennicach w kształcie, jaki nadał jej autor Malowanych dziejów, funkcjonowała przez 
30 lat. Sale Czwórki i Hołdu pruskiego, sala Michałowskiego istniały wystarczająco długo, żeby zapisać 
się w wyobraźni odwiedzających muzeum. W przeciwieństwie do labiryntu głównego gmachu klarowny 
układ Sukiennic dawał możliwość tworzenia nieco łatwiejszej do zapamiętania struktury ekspozycji. Stare 
Sukiennice o wiele silniej niż Galeria XX w. kojarzone były z osobą kuratora. W przekonaniu współczesnych 

120 P o r  ę  b  s  k  i , Strona Malczewskiego, strona Pankiewicza, s. 6–7.
121 U.  K o z  a  k  o  w s  k  a-Z a  u  c  h  a ,  Galeria Sztuki Polskiej XX wieku Muzeum Narodowe w Krakowie. Przewodnik, Kraków 

2005, s. 9.
122 Na inne dominanty scenariusza wystawy wskazuje tekst publikowany przez Zespół Ośrodka Informacji i Dokumentacji Centrum 

Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie: „[Mieczysław Porębski] zastąpił dotychczasowy chronologiczny układ Galerii 
układem problemowym. Wyróżniono w Galerii cztery węzły tematyczne: twórczość Jacka Malczewskiego, Józefa Pankiewicza, Jerzego No-
wosielskiego oraz artystów z kręgu wystawy w »Arsenale«”; http://info.galerie.art.pl/galerie/mn_krak.html [dostęp: 17 sierpnia 2013].

123 M.  P o r  ę  b  s  k  i ,  Rok 1994. „Fatalna galeria, fatalna ekspozycja, fatalnie mnie powiesili” (rozmowa z Krystyną Czerni), [w:] 
i d e m,  Krytycy i sztuka, Kraków 2004, s. 95.

124 Przykładem odczytania nowej wystawy jest tekst Jana Michalskiego; M i  c  h  a  l  s  k  i , op. cit.
125 P o  r  ę  b  s  k  i ,  Rok 1994, s. 99–100.
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Porębski nie tylko pozostaje twórcą ekspozycji, bo pamięta się, że tam zrealizował „Widzieć i rozumieć”, ale 
również dlatego, że koncepcja wystawy spójna jest ze studiami publikowanymi w Interregnum. Pomiędzy ro-
kiem 1991 a 2005 pięciokrotnie wznawiano jego przewodnik po Sukiennicach126. Jeszcze we wstępie do ostat-
niej edycji Zofi a Gołubiew deklarowała, że „koncepcja wystawy ani trochę się nie zestarzała”127. W tej atmosfe-
rze po kilkuletnim remoncie w 2010 r. otwarto „Nowe Sukiennice”. Jak odebrali je ci, którym bliski był zamysł 
poprzedniej ekspozycji, wnioskować możemy z temperatury wypowiedzi profesor Marii Poprzęckiej128. Kon-
tynuacji nie ma. Nie przekonuje nawet fakt, że rytm krótkich tytułów starego scenariusza starano się zachować 
również w nowym. W miejsce Sali Bacciarellego, Michałowskiego, Hołdu pruskiego i Czwórki pojawiły się: 
Sala Bacciarelliego – Oświecenie, Sala Michałowskiego – Romantyzm, Sala Siemiradzkiego – Wokół Aka-
demii, Sala Chełmońskiego – Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu. W wywiadzie z 2011 r.
Zofi a Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego, dyplomatycznie zaznaczyła, że początkowo była „za tym, 
by tylko z niewielkimi odchyleniami wrócić do koncepcji profesora Porębskiego”129. Można przypuszczać, że 
rezygnacja z tego scenariusza mogła mieć prozaiczną przyczynę w usztywnieniu zasad przestrzegania prawa 
autorskiego. Możliwe, że Muzeum uznało, iż utworu, jakim jest wystawa, nie można swobodnie modyfi ko-
wać i z tej przyczyny w roku 2008 zlecono stworzenie nowej koncepcji wystawy pracownikom instytucji: 
doktor Aleksandrze Krypczyk oraz doktor Barbarze Ciciorze.

W nowej ekspozycji zachowano nawiązania do dziewiętnastowiecznej estetyki wprowadzonej za cza-
sów Mieczysława Porębskiego, przy współpracy z artystą, Andrzejem Pawłowskim. Jednak historyzm ten 
jest tym razem inaczej zrealizowany. Wybory estetyczne – takie jak kolor ścian – zostały podporządkowa-
ne planowi rekonstrukcji oryginalnych wnętrz „pierwszego muzeum”, nie zaś idei nawiązania do atmosfe-
ry dziewiętnastowiecznego salonu, którą zakładano w poprzedniej realizacji130. Inaczej zaplanowano także 
rytm ekspozycji. W „Nowych Sukiennicach” obrazy przesuwają się przed oczami widza płynnie, niczym 
fragmenty zwoju. Panuje spokój, porządek, addycja. Widz, który zechce się w swojej podróży zatrzymać, 
„dostanie” do oglądania pojedynczy kadr. W poprzedniej wersji oczom jego ukazywała się mozaika dzieł 
różnego formatu. Tak ułożone obrazy momentami przypominały „sarmackie” kobierce ozdobione zestawem 
rodowych pamiątek. W starym układzie należało stale sprawdzać, jakie obrazy znalazły się naprzeciw siebie. 
W nowym – wypada najpierw patrzeć obok. Różne są kuratorskie komentarze rozwijane wokół tych dwóch 
wersji Sukiennic. Ich porównanie dowodzi, że autorzy odmiennie wyrażali ideę tych ekspozycji. Mieczysław 
Porębski skupił się na opowieści o sztuce XIX stulecia. Deklarował, że wystawa jest próbą wejścia „na twardy 
grunt faktów natury czysto wizualnej”, komunikowania wyłącznie poprzez wewnętrzne kategorie pojęciowe 
sztuki. Jego zamysłem była prezentacja „[szerokich] horyzontów epoki, które nie ograniczały się jedynie 
do spraw polskich”131. Tymczasem w deklaracjach młodszego pokolenia autonomia sztuki, wartości czysto 
wizualne zeszły na plan dalszy. Przede wszystkim celem wystawy ma być „podkreślenie patriotyczno-
niepodległościowego charakteru kolekcji oraz przypomnienie genezy Muzeum, które powstało 
w wyniku społecznego ruchu, w okresie zaborów”132. Barbara Ciciora podkreśla też, że „Ekspozycja sztuki 
dawnej jest zawsze obarczona spojrzeniem w przeszłość, poznaniem i zrozumieniem okoliczności, w ja-
kich powstały prezentowane dzieła sztuki”133. Autorki podkreślają, iż stary scenariusz zdezaktualizował się 
głównie dlatego, że był nastawiony na prezentację twórczych indywidualności134. Umniejszono znaczenie 
wielkich dzieł malarstwa – Podkowińskiego Szał i Malczewskiego Malarczyk, w imię zrównania artystów 
wybitnych z miernymi, zrezygnowano z pracownianego charakteru sali Michałowskiego, artysty o formacie 

126 M. P o r  ę  b  s  k  i ,  Galeria Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku w Sukiennicach. Przewodnik, Kraków 1991; następne 
wydania w latach: 2000, 2001, 2003, 2005.

127 Z. G o ł  u  b  i  e  w, Wstęp, [w:] M. P o r ę b s k i, Galeria sztuki polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Kraków 2005, s. 5. 
128 M. P o p r  z  ę  c  k  a , Rubinstein i palcówki, „Dwutygodnik.com”, 2010, nr 42, http://www.dwutygodnik.com [dostęp: 18 sierpnia 

2013]; druga wersja tego artykułu w: e a d e m , „Nowy wymiar” Sukiennic, „Rocznik Krakowski”, LXXVII, 2011, s. 159–164.
129 Typ Fightera. Z Zofi ą Go łubiew rozmawia Paweł Drabarczyk , „Art & Business”, 2012, nr 10, s. 92.
130 Koordynatorem projektu „Nowe Sukiennice”, który stał się okazją do opracowania nowej wersji wystawy, był główny konserwator 

Muzeum Narodowego w Krakowie – pan Janusz Czop.
131 M. P o r  ę  b  s  k  i , Galeria sztuki polskiej XIX wieku w Sukiennicach, s. 14.
132 B. C i  c  i  o  r  a ,  A. K r  y  p  c  z  y  k ,  Rejtan zamiast Hołdu pruskiego, czyli co zmieniło się w Galerii, [w:] Nowe Sukiennice: ...ale 

o co chodzi? Historia remontu i modernizacji Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, 
red. K. Bik, Kraków 2011, s. 79.

133 B. C i  c  i  o  r  a ,  J. C z  o  p ,  A. K r  y  p  c  z  y  k , w wywiadzie udzielonym dla „The Art Newspaper” 2010.
134 Mieczysław Porębski „odziedziczył” triadę Matejko – Michałowski – Chełmoński jeszcze po poprzedniej wersji ekspozycji.
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światowym, którego indywidualność ujawniłaby słabość sąsiedztwa. Takie stanowisko najwyraźniej wpłynę-
ło na organizację dawnej Sali Michałowskiego. Wyłączenie osobnej sali dla dzieł jednego artysty Mieczysław 
Porębski uzasadniał w sposób szczególny. W jego zamyśle Sala Michałowskiego była bowiem atelier artysty, 
przez co chciał pokazać „bilans twórczości malarza, tak jak mógł się on przedstawiać jego własnym oczom 
w pracowni, w której […] dość było miejsca, żeby malarskim obyczajem wypełnić ją swobodnie rozmiesz-
czonymi obrazami”135. Z tego pomysłu w nowej ekspozycji Sukiennic zrezygnowano. Trudno zresztą stwier-
dzić, w jakim stopniu był on czytelny dla ówczesnych gości Muzeum, w jakim zaś pozostał jedynie zamysłem 
kuratora. Niemniej przestrzeń muzealna, uporządkowana według wizji wnętrza warsztatu artysty, ma szansę 
stać się najtrwalszym śladem obecności Mieczysława Porębskiego w ikonosferze polskich muzeów, ale nie za 
sprawą Sukiennic. Na modelu pracowni uczonego oparto bowiem jedną ze stałych ekspozycji Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie. Jest nią Biblioteka Mieczysława Porębskiego.

W BIBLIOTECE

Często jedynym świadectwem istnienia pracowni uczonego jest adnotacja w inwentarzach akcesji bi-
blioteki, która odziedziczyła po nim księgozbiór. Miejsce, gdzie tworzył, zazwyczaj znika. Losy osobistej 
biblioteki autora Ikonosfery potoczyły się jednak inaczej. Na przestrzeń zaaranżowaną w MOCAK przez 
profesora Jerzego Porębskiego – syna donatora – złożyła się nie tylko podarowana muzeum część księgozbio-
ru, ale i wartościowe dzieła sztuki oraz elementy wyposażenia oryginalnej pracowni136. Wnętrze zachowuje 
niezmienną formę – jest częścią ekspozycji stałej muzeum, jednak można je nie tylko oglądać, ponieważ 
zbiory są dostępne do badań. Idea upamiętnienia osoby Mieczysława Porębskiego w tej formie jest zaskaku-
jąco zbieżna z przesłaniem jego prac. Nie tylko kontynuuje jeden z modeli wystawienniczych, jaki on sam 
zastosował. Pracownia była bowiem dla Porębskiego miejscem szczególnie ważnym z punktu widzenia jego 

135 P o r  ę  b  s  k  i , Galeria sztuki polskiej XIX wieku…, s. 66.
136 Na temat powstania ekspozycji, jej charakteru i wczesnej recepcji: Archiwa: Ocalona Biblioteka prof. Porębskiego, „Dwutygodnik.

com”, 2011, nr 61, http://www.dwutygodnik.com [dostęp: 23 sierpnia 2013]; M. M a z i k, T. K a s z u b s k i, O bibliotece Mieczysława Po-
rębskiego: rozmowa z opiekunami księgozbioru Profesora, [w:] O Profesorze Mieczysławie Porębskim, s. 6–11.

Mieczysław Porębski w swojej bibliotece w Ustroniu. Fot. archiwum J. Porębskiego
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metody badawczej: w odniesieniu do niej polecał historykom sztuki obserwować proces powstawania dzieła. 
Wizja artysty czy uczonego w pracowni powracała też w jego rozważaniach teoretycznych. Jej wnętrze zo-
stało wskazane jako jeden z ważniejszych punktów ikonosfery137. Obok pracowni malarza, gabinet uczonego 
jest więc miejscem modelowym, w którym człowiek otwiera się na świat obrazów, w odosobnieniu medytuje 
nad ich przesłaniem.

* * *

Naszkicowana powyżej historia publikacji i odbioru prac współczesnego humanisty wskazuje, że dla 
zachowania ich oddziaływania ważna jest interdyscyplinarność. Nauki o sztuce nie są jedynym obszarem 
wykorzystania spuścizny Porębskiego. Równie często sięgają do niej literaturoznawcy oraz przedstawiciele 
humanistyki reintegrowanej pod szyldem kulturoznawstwa. Porównanie historii publikacji prac tego autora ze 
współczesnym ich funkcjonowaniem w obiegu akademickim wnosi, że żywotność jego dzieł waha się od 30 
do około 40 lat od daty ostatniej edycji. Do rozproszonych tekstów Porębskiego z zakresu krytyki artystycznej 
mniej więcej od lat 90. sięga się głównie w kontekście badań nad życiem kulturalnym epoki. Trwałość jego 
przedsięwzięć kuratorskich okazała się, przynajmniej po części, ograniczona potrzebą renowacji wnętrz mu-
zeum oraz zaostrzeniem standardów interpretacji prawa autorskiego. Rekonstruując w roku 2011 pracownię 
Mieczysława Porębskiego w MOCAK, wyznaczono nowy rozdział w upowszechnieniu jego prac. Biblioteka 
kształtować będzie również recepcję jego przedsięwzięć, tym bardziej że miejsce działa na odbiorców na 
kilku poziomach: zarówno przez dzieła sztuki, jakie się w nim znalazły, jak i zakres tematyczny udostępnio-
nego księgozbioru. Zainteresowanym umożliwia również sprawny dostęp do kompletu prac patrona. Z cza-
sem okaże się, który z elementów Biblioteki Mieczysława Porębskiego jest dla współczesnych odbiorców 
najistotniejszy. 

137 M.  P o r  ę  b  s  k  i , Ikonosfera, Warszawa 1972, s. 134, 186 nn.

Biblioteka Mieczysława Porębskiego w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Fot. R. Sosin. 
Dzięki uprzejmości MOCAK
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MIECZYSŁAW PORĘBSKI IN 2013, OR THE PRESENCE OF THE HUMANIST’S WORK

Mieczysław Porębski is considered to be one of the greatest Polish humanists. The history of his undertakings makes us refl ect 
on the permanence and appraisal of intellectual work in Central European culture in the second half of the twentieth century. That is 
why in this essay I pose questions regarding whether Porębski’s studies still have a presence in contemporary academic circles, the 
reception of his art criticism, and the lasting effects of his selected curatorial activities. Methods of dissemination and potential con-
tinuations of his key projects were taken as the starting point.

Comparing the publishing history of Mieczysław Porębski’s major texts and their presence in contemporary reading lists indi-
cates that art studies are not the only areas drawing on the author’s legacy. For his writings are used equally often by literary scholars 
and representatives of humanism, which are reintegrated under the banner of cultural studies. Comparing their publishing history (the 
order of editions, the re-editions, the print runs), with their contemporary functioning in academic circulation, shows that the lifespan 
of works published as books ranges from about 30 to 40 years from the date of the last edition. From more or less the 1990s, Porębski’s 
scattered texts in the fi eld of art criticism have mainly been referred to in the context of research on the cultural life of the period. 
Among the mentioned publications, the most important in terms of the author’s reception today seems to be his Iconosphere (Warsaw, 
1972, Belgrade 1978; translated by   Peter Vujičič, afterword by Rodoslav Doluč). It is a work in which Porębski, in response to the 
refl ections of semiologists of the time, attempting to get to the basics of visual communication, analysed the latter through the category 
of space and described the differences between the structure of language and the structure of the world of images. Thanks to Porębski, 
the term “iconosphere” became widely accepted in contemporary Polish humanities. I believe that the author was one of the fi rst to use 
it in the fi eld of art history, as early as the mid-1960s (the term was probably coined by the philosopher/existentialist Jean Wahl). The 
publication of the work evidently gave the “iconosphere” durability, at least in the realms of Slavic linguistics.

From these observations, we can also draw valuable conclusions as to the lifespan and importance of the museologist’s work in 
contemporary Polish culture. The effect of Mieczysław Porębski’s curatorial activities, related to the creation of permanent exhibitions 
of Polish art at the National Museum in Kraków, faded away only recently. In the mid-1970s, his version of the Gallery of Nineteenth-
Century Painting and Sculpture in the Cloth Hall took shape. Porębski also realized the Gallery of Twentieth Century Polish Art in the 
early 1990s. In both exhibitions, he juxtaposed works according to problems, assuming that they are linked by the room space. He thus 
created sophisticated structures, confronted masters, and willingly referred to places – events from the history of artistic life, grouping 
works in accordance with major exhibitions. These exhibitions played an important role in their time in defi ning the canon of Polish art 
of the past two centuries. Their duration was essentially restricted by external factors: the need for restoring the museum interior and 
stricter standards of copyright law. In the years 2005-2010, both expositions were remodelled by introducing new narratives and, to a 
varying degree, redefi ning the vision of history earlier proposed by Porębski. On the other hand, a good example of the continuation of 
his exhibiting concepts was a reconstruction of his private studio, completed in 2011 in the Museum of Contemporary Art in Kraków, 
under the name Mieczysław Porębski’s Library. Its creation marks a new chapter in the dissemination of the scholar’s work.

(translated by Katarzyna Pisarek)


