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kom entatorôw zycia kulturalnego, jak tez zostala odnotow ana w krçgu licznej polskiej diaspory
artystycznej w stolicy Francji, zlozonej tak z artys
tôw, jak krytykôw. Waznq rolç w tym inicjacyjnym
okresie odegral Jô zef Czapski, ktôry zajm owal siç
dzialaniam i organizacyjnymi, nawiqzywal kontakty z francuskim i artystam i i intelektualistam i oraz
propagow al Kom itet Paryski zarôwno n a m iejscu,
jak i w kraju.
To wlasnie n a Czapskiego zwrôcil uwagç T ade
usz Boy-Zelenski w jednym z pierwszych tekstôw
inform ujqcych publicznosc krajow q o dzialalnosci
grupy, nazywanej juz wôwczas kapistam i, i o ich
barw nych perypetiach podczas pobytu w Paryzu
oraz o pierwszych sukcesach wystawowych grupy1.
Z wielkim entuzjazm em i w pelnym pochw al tekscie z 1931 roku, napisanym w zwiqzku z pierwszq
wystawq kapistôw w kraju, M ieczyslaw Sterling
charakteryzow al postaw y twôrcze m lodych m alarzy. W ystawa otw arta w Polskim K lubie Artystycznym w H otelu „Polonia” w W arszawie okazala siç
wielkim wydarzeniem kulturalnym stolicy i jednq
z najwazniejszych ekspozycji m alarstw a w ok re
sie miçdzywojennym. Sterling przyblizal sylwetki
m lodych artystôw. Zw racajqc uwagç n a poszczegôlnych malarzy: Ja n a Cybisa, Piotra Potworowskiego, H an n ç Rudzkq-Cybisowq, Jan usza Strzaleckiego, A rtu ra N ach ta-Sam bo rsk iego i innych,
przywolywal najwazniejsze elem enty estetyki ich
m alarstw a, takie jak: prym at „elem entu plastyczn ego” , nacisk polozony n a kolor jako podstaw ow y
srodek budow ania obrazu w jego relacji z innymi
koloram i n a plôtnie, fascynacjç C ézan ne’em. Recenzjç konkludow al zas zdaniem wypowiedzianym przez Cybisa, ktôre stalo siç glôwnym haslem
program ow ym kapistôw i znakiem rozpoznawczym form acji: „plôtn o nie m usi byc wykonane,
ale pow inno byc rozstrzygniçte po m alarsku”2.
D ruga faza form ow ania tendencji kolorystycznej w m alarstw ie polskim (wraz z towarzyszqcym
jej nam yslem krytycznym) przypadla na lata 30.
i byla zwiqzana z dzialalnosciq kapistôw w kraju.

1 T. Boy-Zeleftski, C o trzeba wiedziec jadqc do Paryza ?,
„Wiadomosci Literackie” 1931, nr 29, s. 2.
2 M. Sterling, Kapisci, „Wiadomosci Literackie” 1931,
nr 52-53, s. 11.
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D yskusja krytyczna w okôl m alarstw a kolorystycznego w sztuce polskiej rozwijala siç niem al
od m om entu pojaw ienia siç jego zalqzkôw, czyli
od utworzenia Kom itetu Paryskiego i wyjazdu
grupy uczniôw Jôzefa Pankiewicza, tak zwanych
kapistôw, „za sztukq” do Paryza w 1924 roku. Zainicjow ana dzialalnosciq grupy m lodych malarzy
ten dencja w sztuce polskiej i towarzyszqca jej
refleksja estetyczna okazaly siç niezwykle trwale, calkow icie przeobrazajqc scenç artystycznq
w kraju i z biegiem czasu urastajqc d o rangi jednej
z najwazniejszych w m alarstw ie polskim X X wieku koncepcji m alarskich. C hociaz sam koloryzm
nie m ial skodyfikowanego program u artystycznego ani tozsam osci instytucjonalnej, to od lat 30.
X X w ieku coraz m ocniej zaznaczal swojq obecn osc
n a forum sztuki polskiej. Przy czym za kolorystôw
uwazano wôwczas nie tylko sam ych kapistôw, ale
tez artystôw zwiqzanych z innymi ugrupowaniami dzialajqcym i w okresie miçdzywojnia, takim i
jak: Jednorôg, Pryzmat i Zwornik. N iejednorodny nurt torow al sobie drogç nie tylko silq nowych
n a gruncie rodzimym propozycji artystycznych,
ale takze dziçki wysokiej prôby pisarstw u o sztu
ce i popularyzacji idealôw sztuki, miçdzy innymi
n a lam ach „G losu Plastykôw ” , ktôrego redakcjç
w latach 30. objçli w lasnie kapisci.
Refleksja krytyczna rozwijana n a tem at i wokôl
koloryzmu przebiegala w kilku fazach, z ktôrych
przynajmniej dwie pojawily siç jeszcze w „heroicznym” okresie miçdzywojnia, natom iast ich dalszy
przebieg, zrôznicowany w charakterze i wieloaspektowy, przynalezal juz do czasôw powojennych. R e 
fleksja ta odzwierciedlila wôwczas obecnosc k o 
loryzmu i jego kontynuacjç w zyciu artystycznym
calego okresu PRL-u, jak tez po transform acji
ustrojowej, i nie znikla z niego praktycznie az do
dzis.
Pierwszq fazç wyznaczylo zawiqzanie grupy
kapistôw, przygotow ania do wyjazdu d o Paryza,
w koncu kilkuletni pobyt we Francji oraz proces
form ow ania upodoban artystycznych i przekonan
estetycznych uczniôw skupionych w okôl P an kie
wicza. A ktyw nosc grupy m ilosnikôw m alarstw a
francuskiego i entuzjastôw atm osfery artystycznego Paryza, pragnqcych studiow ac w samym
sercu swiata sztuki, nie um knçla uwagi krajow ych
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dla Pankiewicza byly kolejne podroze artystyczne
do Francji, nie tylko do Paryza, ale takze pobyty
n a poludniu, w Prowansji, i n a zachodzie, w Bretanii i N orm andii. Z ostala tez uw ypuklona wielka
rola C ezan ne’a, patron a kolorystow, oraz Pierre’a
Bonnarda, z ktorym Pankiewicz si^ przyjaznil,
a wiele podrozy n a poludnie Francji artysci odbyli
razem. W kolejnym roku Czapski opublikow al tez
glosny esej o m alarstw ie sam ego C ezan ne’a, dopeln iajqc podstaw y w ykladni m etody m alarskiej
i dqzen kolorystow5.
W tym okresie kolorysci torowali drog^ nowym ideom m alarstw a w opozycji do sztuki oficjalnej, reprezentow anej mi^dzy innymi przez
Bractw o sw. Lukasza. Glow ny spor toczyl si^ o zalozenia ideowe. K apisci forsowali k o n c e p j sztuki autonom icznej, skupionej n a jakosciach czysto
plastycznych, a wysuwali jq przeciwko pokutujqcej w kraju „sztuce anegdotycznej” , jak jq nazyw al Czapski, w ktorej prym at nalezal do tem atu,
najcz^sciej zwiqzanego z zapotrzebowaniem propagandow ym wladzy sanacyjnej6. W tej swoistej
w alce o jakosc sztuki kolorystow poparlo wowczas wielu krytykow, wsrod ktorych znalezli si^:
M ieczyslaw W allis, W aclaw H usarski czy Konrad
W inkler7.
W pierwszych latach po II w ojnie swiatowej,
w nowym ukladzie geopolitycznym wyznaczonym
przez porozum ienie m ocarstw w Jalcie, w Polsce
Ludow ej toczyla si^ w alka o poparcie wladzy pomi^dzy trzem a srodow iskam i artystycznymi reprezentujqcymi odm ienne koncepcje sztuki. Scierajqc si^ ze zwolennikami zaangazow anego realizmu
(torujqcego juz drog^ narzuconem u w 1949 roku
jako oficjalna doktryna realizmowi socjalistycznem u) oraz z tak zwanymi nowoczesnymi, ktorzy
poczqtkow o nie m ieli duzej sily przebicia, dawni
kapisci podj^li dzialalnosc pedagogicznq n a wi^kszosci wyzszych uczelni artystycznych w kraju.
Przekonali srodow iska wladzy dorobkiem artystycznym, jasn o okreslonym i zalozeniam i forsow anej estetyki „sztuki czystej” i w alki o „ jakosc
m alarskq” oraz neutralnosciq politycznq wypowiedzi artystycznej. O dn ajdujqc prom inentne
m iejsce w nowym ukladzie zycia artystycznego
w pow ojennej Polsce, daw ni kapisci okreslili kierunek ksztalcenia w dziedzinie m alarstw a, kultywowany, niem al niezmiennie, przez caly okres
PRL-u. Paradoksalnie jednak koloryzm, postrze5 J. Czapski, O C ezan ne’ie i swiadomosci malarskiej,
Warszawa 1937.
6 Zob. tenze, Dwie tradycje [1934], [w:] tegoz, Patrzqc, Krakow 1983.
7 Zob. K. Winker, Sztuka kapistow, „Droga” 1934, z. 5.
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W i^kszosc z nich w rocila wtedy z Paryza, podejm ujqc rozne inicjatywy na rzecz propagow ania
nowej tendencji w m alarstw ie poprzez organizowanie wystaw, dzialalnosc zwiqzkowq, a takze
aktyw nosc publicystycznq. Glow ny ci^zar krytyki,
w jej odm ianie prezentacyjnej i ideowej, wzi^li na
siebie sam i m alarze, a wielu z nich odznaczylo si^
wtedy wybitnymi publikacjam i o m alarstw ie i, szerzej, o sztuce. W srod nich nalezy wymienic Ja n a
Cybisa, Jozefa Czapskiego i Jerzego Wolffa.
Cybis byl tym, ktory form ulowal podstaw ow e
kierunki refleksji o m alarstw ie form acji koloryzmu. Juz we wst^pie do katalogu wystawy kapi
stow z 1931 roku w skazal kluczowe zadania plastyczne, ktore stawiali przed sobq m alarze. N acisk
polozyl n a swiadom e poszukiw anie w m alarstwie
zamiaru plastycznego i jego realizacji, podkreslil
w aznosc koncepcji m alarskiej. U zasadn ial istnienie obrazu sam ego w sobie, ktory — ch oc wywiedziony z natury — winien odpow iadac „przezyciu
m alarskiem u w obec natury” . Podnosil znaczenie
poszukiw ania relacji kolorystycznych n a plotnie,
przy czym wskazywal, ze nie tyle kolor nasladujqcy
nature, co „kolor koncypow any” dziala m alarsko.
Powolywal si^ tez, co okazalo si^ znam ienne dla
koloryzmu jako calej tendencji, na intelektualny
i m alarski autorytet Paula C ezan ne’a3.
W 1936 roku Jo zef Czapski opublikow al biografi^ mistrza kapistow, Jozefa Pankiewicza, poz y j fundam entalnq dla dalszego propagow ania
idealow tego kr^gu malarzy4. W ksiqzce nie tylko
skrupulatnie przedstawil koleje losu artysty, odnotow ujqc jego m alarskie przyjaznie i etapy „widzenia m alarskiego” , ale takze spisal jego rozwazania o m alarstwie, prow adzone podczas wspolnych
wizyt mistrza i uczniow w paryskich m uzeach,
przede wszystkim w Luwrze. C o wazniejsze, om owil repertuar poj^c kluczowych dla m alarstw a
kolorystycznego. Czapski przywolal okolicznosci
„inicjacyjnej” podrozy Pankiewicza do Paryza, jego
odkrycie im presjonizm u, ale podkreslil tez znacze
nie praktyki m alarskiej A leksan d ra Gierym skiego
dla plastycznej sw iadom osci nauczyciela kapistow.
O d niego Pankiewicz zaczerpnql (fundam entalne
takze dla kapistow) poj^cie „gry barw nej” , okreslajqce najistotniejszy elem ent kreacji kompozycyjnej, decydujqcy o m alarskim rozstrzygni^ciu
plotn a. Z biografii tej jasn o wynikalo, jak wazne
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gany w miçdzywojniu jako „nowoczesny” , dose
szybko uplasowal siç na pozycji zakademizowanej
formuly sztuki i znalazl siç pod ostrzalem krytycznym, zarôwno z pozycji koncepcji zaangazowanego
spolecznie realizmu, ktôrego zwolennicy zarzucali
m u formalizm, jak tez ze strony „nowoczesnych” ,
postrzegajqcych koloryzm jako tendencjç anachronicznq, gdyz ignorujqcq nastçpujqce po Cézanne’owskim postimpresjonizm ie rewolucyjne sciezki
sztuki modernistycznej, wyznaczone przez kubizm,
surrealizm i abstrakcjç.
W qtpliwosci w obec niezm iennej p ostaci malarstw a kolorystycznego poczqtkow o wyrazal nawet Czapski. Po w ojnie nie wrôcil d o kraju, lecz
n a stale osiadl w Paryzu, wiqzqc siç tam ze srodow iskiem em igracji politycznej z M aisons-Laffitte.
O bserw ow al wydarzenia za zelaznq kurtynq z emigracyjnego oddalenia, ale tez z zachow aniem politycznej bezstronnosci, co w kraju w krôtce stalo
siç praktycznie niemozliwe. Czapski kontynuow al
dzialalnose m alarskq, ale przede wszystkim rozwinql pisarstwo, publikujqc w pierwszej kolejnosci
wstrzqsajqce w spom nienia w ojenne N a nieludzkiej
ziemi (1949), a takze stale w spôlpracow al, jako
eseista i krytyk sztuki, z paryskq „Kulturq” . To
w lasnie n a lam ach „Kultury” , w pierwszym num erze tego najw azniejszego czasopism a em igracyjnego, w ydaw anego nieprzerwanie w latach 1947—
2000, w eseju Raj utracony Czapski wyrazil swoje
w ahania w obec koloryzmu p o wojnie. Pobudkq
bezposredniq byla pierwsza w nowym okresie oficjaln a wystawa sztuki z Polski za granicq, ktôrq
zorganizowano w Paryzu w ram ach wielkiej miçdzynarodowej m anifestacji sztuki w spôlczesnej,
przygotowanej w zwiqzku z otw arciem siedziby
U N E S C O . N a wystawie pokazano m alarstw o kolorystôw —wôwczas reprezentujqcych juz oficjalny kurs polityki kulturalnej panstw a. Czapskiem u
chodzilo nie tyle o uw iklanie daw nych kolegôw
w uklad koniunkturalny z wladzq kom unistycznq
(wobec czego sam stanow czo zaprotestow al, wybierajqc em igracjç), ale przestrzegal przed slepq
uliczkq „sztuki kierow anej” , ch oe pow qtpiew al
w mozliwose zachow ania autentyzm u tej formuly sztuki p o katastrofie wojny. R ad osci i olsnienia
m alarstw a kolorystycznego w jego oczach byly dlatego „rajem utraconym ” , bo przynalezaly do epoki, ktôra odeszla bezpowrotnie, koloryzm w swym
um ilow aniu „sztuki czystej” stracil swojq aktualn ose w calkow icie zmienionej rzeczywistosci poli
tycznej8. Z biegiem czasu Czapski spojrzal jednak
n a pow ojennq kontynuacjç koloryzmu z wiçkszq

ufnosciq. Zarysowaly siç wtedy w jego pisarstwie
dw a nurty refleksji n a ten tem at. Z jednej strony
rozwinql rodzaj krytyki w spom nieniow ej, wielokrotnie odnoszqc siç do przeszlosci. Z dystansu czasow ego spoglqdal n a filozofiç koloryzmu
w poglçbiony, refleksyjny sposôb, wydobywajqc
z przeszlosci niuanse mysli, uzasadnienia postaw
i dzialan. W ielokrotnie tez pisal retrospektywnie
o daw nych kolegach m alarzach, a pobudkq byly
czçstokroé ich wizyty i wystawy w Paryzu, ktôre
zaczçly siç pojaw iae czçsciej po zdlawieniu w kra
ju, jak to dosadnie nazwal Czapski, „tçpego socrealizmu” . D ziçki tem u m ôgl obserw ow ae przemiany koloryzmu, w idoczne szczegôlnie w m alarstwie
Piotra Potworowskiego, a takze w interpretacji
uczniôw kolorystôw, takich jak Tadeusz Dom inik.
0 m alarstw ie obu artystôw Czapski pisal w zwiqzku z ich wystawam i w Paryzu.
W ysokie m iejsce kolorystôw w kraju odzwierciedlalo usytuow anie Cybisa — artysty w pelni
zaangazow anego w ksztalcenie m alarstw a w A kadem ii Sztuk Piçknych w W arszawie, zasiadajqcego w m inisterialnych grem iach wyznaczajqcych
kierunki polityki kulturalnej panstw a, ktôrego
pracow niç nieustannie odwiedzali prom inentni
krytycy i m uzealnicy oraz oficjalni goscie M inisterstwa Kultury i Sztuki z zagranicy. D ziçki poparciu
Juliusza Starzynskiego i Ksaw erego Piwockiego
(obaj byli czlonkam i kom itetu N agrody Guggenheim a) Cybis otrzym al niezwykle prestizowq tak
zwanq krajowq N agrod ç G uggenheim a, wrçczonq
m u osobiscie w Paryzu w 1956 roku, dokqd tez podrôzowal w ielokrotnie w latach nastçpnych (choe
1 on m usial wykazywae siç za kazdym razem nie
lada ekwilibrystykq, aby „wydobye” paszport)9.
S am Cybis, podobnie jak Czapski, niezbyt przychylnie patrzyl na dom inujqce w swiatowym obiegu sztuki tendencje abstrakcyjne, ale uczniowie
daw nych kapistôw, zwlaszcza pokolenie debiutujqce w okresie poodwilzowym, w lasnie w abstrakcji dostrzeglo mozliwose „unow oczesnienia
koloryzmu” , jak okreslil charakterystyczny i zapoczqtkow any w drugiej polow ie lat 50. proces
Piotr Piotrow ski10*. Jed n ak abstrakcyjny koloryzm,
rozwijany takze w latach 60., zostal w krôtce zaatakow any z pozycji krytyki neoaw angardow ej.
Zaskakujqce, ze krytycy zwiqzani z tym obszarem
sztuki stawiali kolorystom ten sam zarzut, ktôry
slyszeli oni za czasôw realizm u socjalistycznego,
9 Zob. J. Cybis, N otatki malarskie: dzienniki 1954
1966, wyboru dokonal i wstçpem poprzedzil D. Horodyft-
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ski, Warszawa 1980.
J. Czapski, R aj utracony, [w:] tenze, Patrzqc, Krakôw 10 P Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronç historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznaft 1999.

nym Czy istnieje w Polsce ruch artystyczny?, A n k a
Ptaszkowska nazw ala formalizm „najci^zszq chorobq” sztuki polskiej, a za ojcow chrzestnych tej
postaw y uznala kapistow. Jej zdaniem to w lasnie
pomi^dzy artystam i dotkni^tym i tq chorobq a nielicznq grupq artystow, ktorzy form alistam i nie byli,
m iala przebiegac aktu aln a w owym czasie linia
podzialu11.
Z drugiej strony kolorysci mieli poparcie
w gronie znakom icie piszqcych krytykow i historykow sztuki, wsrod ktorych znalezli si^ mi^dzy
innymi: H elen a Blum ow na, Zdzislaw K^pinski
i Jace k W ozniakowski. W srod uczniow dawnych
kapistow pojaw ili si^ takze m alarze uprawiajqcy
pogl^bionq krytyk^ eseistycznq, tacy jak S ta n i
slaw R odzinski i Jace k Sem polinski, ktorzy n ieja
ko przej^li paleczk^ od wybitnych poprzednikow.
Zwiqzana z kolorystam i krytyka weszla w owym
czasie w faz^ podsum ow an ich dorobku, a takze
starala si^ okreslic m iejsce koloryzmu w historii
sztuki polskiej pierwszej polowy X X wieku oraz
wskazywala n a jego wciqz aktywnq rol^ w malarstwie czasow najnowszych. Z wielkim entuzjazmem i znajom osciq rzeczy o tworczosci malarzy
kolorystow pisal Zdzislaw K^pinski, znawca malarstw a francuskiego, autor pierwszego w kraju
opracow ania na tem at im presjonizm u. Jego eseje
o tworczosci Ja n a Cybisa, W aclaw a Taranczewskiego, Jerzego Fedkowicza, A rtu ra N ach ta-Sam borskiego czy Piotra Potworowskiego sq uznawane za jedne z najbardziej w artosciow ych analiz
tego typu m alarstw a12. O rganizujqc w 1958 roku
w M uzeum N arodow ym w Poznaniu retrospektywnq wystaw^ Piotra Potworowskiego, daw nego
kapisty przebywajqcego od czasow wojny w A nglii, K^pinski przyczynil si^ do popularyzacji jego
niem al zupelnie nieznanego m alarstw a powojennego oraz d o pow rotu artysty d o kraju. Jako
dyrektor M uzeum N arodow ego w Poznaniu byl
on tworcq najwazniejszej i najwi^kszej w tam tym
czasie kolekcji m alarstw a kolorystycznego, ktorq
stale poszerzal i uzupelnial mi^dzy innymi dzi^ki
bezposrednim i przyjacielskim kon taktom z k o 
lorystam i. Powolujqc si^ w lasnie n a K^pinskiego,
H elen a Blum ow na p isala o „widzeniu rzeczywis-

tosci przez kolor” kultywowanym wsrod malarzy
tego kr^gu13. We wnikliwym i obszernym tekscie
z 1959 roku autorka daleko wykroczyla poza ramy
zwyklej krytyki recenzenckiej, jaka dom inow a
la w czasopism iennictw ie kulturalnym tam tego
czasu. D la krytykow towarzyszqcych kolorystom
najbardziej typowym gatunkiem pisarstw a o sztuce stal si^ esej, rozbudowany cz^sto o warstw^
dygresji historycznych, teoretycznych, literackich czy filozoficznych. Zarazem byla to krytyka
zrodzona z prawdziwego oczarow ania obrazam i
„pelnym i radosci i pi^kna” . Jace k W ozniakowski
w tekscie o wyraznie polem icznym w obec kryty
ki neoaw angardow ej tytule Czy trzeba miec wstrgt
do kapistow? z wlasciwq sobie erudycjq pokazywal
roznorodnosc m alarskich form ul wypracow anych
przez poszczegolnych artystow kolorystow. Odpieral zwlaszcza, bardzo zle kojarzqcy si^, zarzut
formalizmu, argum entow al zas n a rzecz pogl^bionej wiedzy kolorystow z zakresu teorii sztuki i ich
znajom osci kluczowych dla sztuki zagadniefi formy plastycznej. W koficu dowodzil, ze to w lasnie
kolorysci wniesli do polskiej sztuki nowoczesnq
sw iadom osc m alarskq, przyczynili si^ do pogl^bienia stosunku do sztuki w kraju, a takze mieli
ogrom ne zaslugi dla edukacji artystycznej14.
Rowniez w tekstach Jack a Sem polinskiego,
ktorego tworczosc m alarska, obok Jack a Sienickiego, Tadeusza D om inika i Zbigniewa Tymoszewskiego, jest zaliczana do najoryginalniejszych
kontynuacji tradycji koloryzmu, m ozna znalezc
wiele rzeczowych argum entow n a rzecz obrony
koloryzmu. Eodobnie jak W ozniakowski, S e m 
polinski dostrzegal jego kluczowq rol^ w zaszczepieniu n a polskim gruncie koncepcji tworczosci
opartej na w artosciach czysto artystycznych i wysokim poziom ie w arsztatu15. N a uwag^ zaslugujq
takze liczne teksty Sem polinskiego, w ktorych fachow o analizow al „jak osci m alarskie” dziel m lodych tworcow, czysto jego kolegow, ktorzy rozwijali ide^ „gry barw nej” w now ych kon tekstach
w spolczesnosci. N iejedn okrotn ie Sem polinski
spoglqdal tez n a „drugi koloryzm” , do ktorego sam
przynalezal, z perspektywy czasu, retrospektyw nie
i podsum ow ujqco16.
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zarzut formalizmu. W tekscie symptomatycznym
dla tego nurtu krytyki, ktorej osrodkiem w drugiej
polow ie lat 60. byla galeria Foksal, zatytulowa-

13 H. Blumowna, Koloryzm i kolorysci w nowszym malarstwie polskim. Zagadnienia i charakter, [w:] Sztuka wspolczesna.
Studia i szkice, pod red. J. E. Dutkiewicza, Krakow 1959.
14 J. Wozniakowski, C zy trzeba miec wstrgt do kapis
tow?, „Tworczosc” 1970, nr 2.

15 J. Sempolifiski, Koloryzm, [w:] tegoz, Wladztwo
i sluzba. Mysli o sztuce, wybor, opracowanie i wprowadze-

nie M. Kitowska-Lysiak, Lublin 2001.
16 J. Sempolifiski, Zbigniew Tymoszewski - wielki malarz,
[w:] tegoz, Wladztwo i sluzba...
NJ

11 A. Ptaszkowska, Czy istnieje w Polsce ruch artystycz
ny?, „Wspolczesnosc” 1968, nr 2, s. 1-8.
12 E Juszkiewicz, Przyjemnosc tekstu? O krytyce artystycznej Zdzislawa K^pinskiego, [w:] O ko i mysl. O Zdzislawie
K^pinskim, red. M. Haake, Eoznafi 2012, s. 145.

Krytycy, jak Sem polinski czy w spom niany S ta 
nislaw Rodzinski, nie kryli swoich upodoban i poczucia przynaleznosci do tradycji koloryzmu. A le
o kolorystach m lodego pokolenia z duzy przychylnosciy pisali tez tacy krytycy, ktorzy nie opowiadali si^ za zadny ze stron, lecz dostrzegali interesujyce wymiary kontynuacji daw nych zagadnien
w nast^pnych pokoleniach. Jednym z pierwszych
by! Jerzy Stajud a, ktory posw i^cil wiele wnikliwych tekstow w lasnie uczniom kolorystow. Dzi^ki
fachow ej analizie i niejednokrotnie urodzie j^zyka
wypowiedzi i jedni, i drudzy niewytpliwie przyczynili si^ do utrw alenia m iejsca koloryzmu w sztuce
polskiej drugiej polowy X X wieku jako tradycji
istotnej, tak z pow odu jakosci sam ego m alarstwa,
jak uniwersalnych problem ow plastycznych, ktore
n a tym gruncie nieustannie znajdowaly si^ w cen 
trum uwagi.
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S T R E SZ C Z E N IE
Dyskusja krytyczna wokol malarstwa kolorystycznego w sztuce polskiej rozwijala si^ niemal od momentu pojawienia si^ pierwszych jego zalyzkow, czyli od
chwili utworzenia Komitetu Paryskiego i wyjazdu grupy
uczniow Jozefa Pankiewicza, tak zwanych kapistow, „za
sztuky” do Paryza w 1924 roku. Zainicjowana w wyniku dzialalnosci grupy mlodych malarzy tendencja
w sztuce polskiej i towarzyszyca jej refleksja estetyczna
okazaly si^ niezwykle trwale, calkowicie przeobrazajyc
scen^ artystyczny w kraju i z biegiem czasu urastajyc do
rangi jednej z najwazniejszych w malarstwie polskim
XX wieku koncepcji malarskich.
Refleksja krytyczna rozwijana na temat i wokol koloryzmu przebiegala w kilku fazach, z ktorych przynajmniej dwie pojawily si^ jeszcze w „heroicznym” okresie
mi^dzywojnia, natomiast dalszy ich przebieg, zroznicowany w charakterze i wieloaspektowy, przynalezal juz
do czasow powojennych. Refleksja ta odzwierciedlila
wowczas obecnosc koloryzmu i jego kontynuacji w zyciu artystycznym calego okresu PRL-u, jak tez w czasach po transformacji, i nie znikla z niego praktycznie
az po dzien dzisiejszy.
Pierwszy faz^ wyznaczylo zawiyzanie grupy kapistow, przygotowania do wyjazdu do Paryza, w koncu
kilkuletni okres pobytu we Francji oraz proces formo17 J. Stajuda, M alarstw o Tadeusza Dominika, [w:] te
goz, O obrazach i innych takich, Warszawa 2000.

22

wania upodoban artystycznych i przekonan estetycznych skupionych wokol Pankiewicza uczniow. Druga
faza formowania tendencji kolorystycznej w malarstwie polskim (wraz z towarzyszycym jej namyslem krytycznym) przypadla na lata 30. XX wieku i byla zwiyzana z dzialalnosciy kapistow w kraju. Wi^kszosc z nich
wrocila wtedy z Paryza, podejmujyc rozne inicjatywy
na rzecz propagowania nowej tendencji w malarstwie
poprzez organizowanie wystaw, dzialalnosc zwiyzkowy, a takze aktywnosc publicystyczny. Glowny ci^zar
krytyki, w jej odmianie prezentacyjnej i ideowej, wzi^li
na siebie sami malarze, a wielu z nich odznaczylo si^
wtedy wybitnymi publikacjami o malarstwie i, szerzej,
o sztuce. Wsrod nich nalezy wymienic Jana Cybisa, Jo 
zefa Czapskiego i Jerzego Wolffa.
W pierwszych latach po II wojnie swiatowej dawni
kapisci podj^li dzialalnosc pedagogiczny na wi^kszosci
wyzszych uczelni artystycznych w kraju, przekonujyc
srodowiska nowej wladzy dorobkiem artystycznym, jasno okreslonymi zalozeniami forsowanej estetyki sztuki
„czystej” i walki o „jakosc malarsky” oraz polityczny
neutralnosciy wypowiedzi artystycznej. Z drugiej strony kolorysci znalezli poparcie w gronie znakomicie piszycych krytykow i historykow sztuki, wsrod ktorych
wyrozniali si^ mi^dzy innymi Helena Blumowna, Zdzi-

slaw K^pifiski i Jacek Wozniakowski. Wsrod uczniow
dawnych kapistow pojawili si^ takze malarze uprawiaj^cy pogl^bion^ krytyk^ eseistyczn^, tacy jak Stanislaw
Rodzifiski i Jacek Sempolifiski, ktorzy niejako przej^li
paleczk^ od wybitnych poprzednikow.
W latach 60. i 70. XX wieku zwi^zana z kolorystami krytyka weszla w faz^ podsumowafi ich dorobku,
a takze starala si^ okreslic miejsce koloryzmu w historii
sztuki polskiej pierwszej polowy XX wieku oraz wskazywala na jego wci^z aktywn^ rol^ w malarstwie czasow
najnowszych. Argumentowala takze na rzecz pogl^-

bionej wiedzy kolorystow z zakresu teorii sztuki i ich
znajomosci kluczowych dla sztuki zagadniefi formy
plastycznej. W koficu dowodzila, ze to wlasnie kolorysci wniesli do polskiej sztuki nowoczesn^ swiadomosc
malarsk^, przyczynili si^ do pogl^bienia stosunku do
sztuki w kraju, a takze mieli ogromne zaslugi dla edukacji artystycznej.
Slowa klucze: kapisci, koloryzm, Komitet Paryski, kry
tyka artystyczna, odwilz, sztuka dwudziestolecia mi^dzywojennego, sztuka po 1945 roku

SU M M A R Y
Colourism and Criticism
many of them produced extraordinary publications
about painting and art. Among them, one should note
the names of Jan Cybis, Jozef Czapski and Jerzy Wolff.
During the first years after the Second World War,
the former kapists began pedagogical work in most
of higher artistic schools in Poland, convincing the rep
resentatives of the new regime with their artistic out
put, clearly defined foundations of enforced aesthetics
of “pure” art, fight for the “painting quality” and po
litical neutrality of the artistic message. On the other
hand, the colourists were supported by the circles
of excellently-writing art historians and critics, such
as: Helena Blumowna, Zdzislaw K^pihski or Jacek
Wozniakowski. Among the students of the former
kapists, painters practising widened essayistic critique,
such as Stanislaw Rodzihski and Jacek Sempolihski,
appeared, who (in a way) took over from their promi
nent predecessors.
During the 1960s and the 1970s, colourism criti
cism entered the phase of summarising its achieve
ments and trials of defining its place in the his
tory of Polish art of the first half of the 20th century.
It also underlined its active role in modern painting
and showed the wide knowledge of the colourists about
theory of art and their familiarity with issues funda
mental for art - issues of art forms. Finally, it proved
that it was colourism that introduced the modern
painting consciousness into the Polish art, contributed
to the enriching of the relation towards art in Poland
and had an enormous credit for the artistic education.
Key words: kapists, colourism, Paris Committee, art
criticism, thaw, Interwar Period art, art after 1945
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Critical discussion about colourism in the Polish
art had been developing almost since its beginnings,
that is - since the creation of the Paris Committee
and the departure of a group of Jozef Pankiewicz’s
students (so-called kapists) to “follow art” to Paris
in 1924. This new, initiated by the group of young
painters, trend in the Polish art, and the aesthetical
reflection connected with it, turned out to be remark
ably stable, completely rearranging the artistic scene
in Poland and, in time, becoming one of the main
movements of the 20th century Polish painting.
The critical reflection developed around colourism proceeded in few phases, at least two of which
appeared during the “heroic” Interwar Period. Their
successive, multi-aspect and varied in character, parts
belong to the After-war Period; the reflection mirrored
the presence of colourism and its continuation in the
artistic life during the whole existence of the Polish
People’s Republic, as well as after 1989 and even today.
The first phase is marked by the creation
of the kapist group, preparations for the departure
to Paris, then finally the stay in France that lasted
several years and the process of creation of artistic
inclinations and aesthetic opinions of Pankiewicz’s
students. The second part of the formation of the co
lourist tendency (and the critical though connected
with it) in the Polish painting occurred in the 1930s
and was linked with the group’s activity in Poland.
It was then, when most of its members came back
from Paris and undertook various initiatives to popu
larise the new tendency in painting, such as organis
ing exhibitions, union work or journalistic activity.
The painters engaged themselves in primary critique
work (in aspects such as presentation and ideology),

