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Koncepcje realizmu w polskiej krytyce artystycznej
lat 1945-1955
Rozwazania na temat istoty realizmu zapoczqtkowane w 1945 roku w Polsce stanowily kontynua j dyskusji prowadzonych w latach 30. XX wieku. Juz bowiem wtedy zastanawiano si^ nad rolq
artysty w spoleczenstwie, a kwestie formy artys
tycznej sytuowaly si^ na marginesie tych dociekan. Waldemar Baraniewski pisal o wyjqtkowej
roli lat 1932—1934 dla powstania w Polsce „czegos
na ksztalt gotowosci do przyRcia ofert realizmu
socjalistycznego”1. Jako wazny punkt tej debaty
wskazywal zorganizowanq w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki w 1933 roku „Wystaw^
sztuki sowieckiej ZSRR”. Wladyslaw Skoczylas
komentowal jq nast^pujqco: „Szkodliwym w rozwoju sztuki wydaje si^ nie narzucenie tematu artyscie, a tylko narzucenie mu formy stylistycznej”2.
Polski grafik z uznaniem wypowiadal si^ rowniez
0 zakrojonych w Rosji radzieckiej na szerokq skal^
zamowieniach publicznych, dzi^ki ktorym tworca
nie musial martwic si^ o warunki bytowe.
Dwa lata po wspominanej wystawie w Warszawie powstala, finansowana przez Komunistycznq
Parti^ Polski, grupa artystyczna Czapka Frygijska.
W 1936 roku jej czlonkowie opublikowali pro
gram, w ktorym byla mowa o plastycznym wyrazaniu swiata pracy, potrzebie sztuki tematycznej
1 realizmu w sztukach plastycznych. Andrzej Turowski stwierdzil: „Byla to pierwsza udana proba
zaszczepienia programu realizmu socjalistycznego
na terenie Polski”3. Zmiany w programie kulturalnym partii komunistycznych w latach 30. wynikaly z przesuni^c politycznych w Moskwie oraz
dzialalnosci Kominternu. Turowski zwrocil uwag^
na fakt, ze niektorzy z artystow kojarzonych tradycyjnie z surrealizmem rowniez dali si^ uwiesc
haslom socrealistycznym. Mowa tu o ugrupowa-

1 W. Baraniewski, Wobec realizmu socjalistycznego,
[w:] Sztuka polska po 1945 roku. M aterialy sesji Stowarzyszenia Historykow Sztuki, listopad 1984, Warszawa 1987,
s. 178.
2 W. Skoczylas, Sztuka Sowiecka w Warszawie, „Sztuki
Pi^kne” 1933, R. 9. Zob. rowniez D. Konstantynow, O n
the Reception o f Soviet A rt In Poland in the 1930s, „Centropa” 2010, nr 1, s. 31-45.
3 A. Turowski, Budowniczowie swiata. Z dziejow radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Krakow 2000, s. 213.
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niu Artes, ktorego czlonkowie w drugiej polowie
lat 30. woleli si^ juz nazywac Neoartes4. W swych
wystqpieniach cz^sto mowili o realizmie (nowy
realizm, neorealizm, neonaturalizm, faktorealizm,
fotoreportaz, fotomontaz z zycia)5. Iwona Luba
pisze jednak, ze sztukq radzieckq zainteresowali
si^ glownie artysci „panstwotworczy”, ktorzy byli
zachwyceni radzieckq koncepcjq sztuki i w ten
sposob wypracowali podbudow^ dla sztuki socrealistycznej, ktorq zacz^to wprowadzac w Polsce od
roku 1945 (od 1949 roku jako doktryn^)6.
Realizmy lat 1946-1948
Zaraz po zakonczeniu dzialan wojennych poRciem „realizm” poslugiwal si^ Ignacy Witz, ktory w listopadzie 1945 roku komentowal wystaw^
„Lata wojny w obrazach i rysunkach”, zorganizowanq w warszawskim Muzeum Narodowym.
Nieprecyzyjne poj^cie „realizm” zdobylo olbrzymiq popularnosc w wypowiedziach krytycznych
na przestrzeni nast^pnych dziesi^ciu lat. Owa
niejednoznacznosc byla wykorzystywana przez
artystow i krytykow sztuki w okresie poprzedzajqcym oficjalne wprowadzenie w Polsce realizmu
socjalistycznego w roku 1949 —pod tym poj^ciem
ukrywaly si^ cz^sto przeciwstawne sobie zjawiska.
Przed wprowadzeniem socrealizmu realizm interpretowano bardzo szeroko, w duzej mierze jako
k o n c e p j unowoczesniajqcq si^ wraz z rzeczywistosciq. Artysci i teoretycy poslugiwali si^ tym
poRciem, uwazajqc je za srodek potrzebny do porozumienia si^ ze spoleczenstwem.
Witz mowil o „nawrocie do realizmu”. Krytyk uwazal, ze jego pojawienie si^ bylo efektem
przystosowania formy artystycznej do bolesnych,
wspolnych wszystkim ludziom tresci7. Pisal row4 Tamze, s. 209.
5 Tamze, s. 214.
6 I. Luba, Paradoks sztuki oficjalnej. Polsko-rosyjsko-radziecki galim atias, „Sztuka Europy Wschodniej” 2013, t. II,
red. J. Malinowski, I. Gavrash, N. Mizerniuk-Rotkiewicz,
s. 103.
7 N a temat nieprzystawalnosci sztuki wywodzqcej siç
z postimpresjonizmu do nowej rzeczywistosci po doswiadczeniach wojny wypowiadaly siç rowniez inne osoby. Zob.

Andrzej Wrôblewski, Okropnosci wojny, 1948. Zbiory Muzeum Lubelskiego w Lublinie

niez o „zamkni^tych w wiezy z kosci sloniowej balwochwalcach martwej natury i pejzazu”, ktorzy
„stan^li oko w oko z rzeczywistosciq, zrozumieli,
ze dalej tak malowac nie mozna”8. „Balwochwalcy
martwej natury i pejzazu” to oczywiscie silny po
wojnie nurt kolorystyczny, ktorego przedstawiciele nie byli w stanie —w mniemaniu krytyka —zmierzyc si^ z realiami. Zatem Witz nawolywal chyba
do powrotu do realizmu o charakterze mimetycznym. Podobne stanowisko prezentowal przeciwny
eksperymentom formalnym Kazimierz Wyka, ktory
zwracal uwag^ na odmiennosc sytuacji w Polsce po
I i II wojnie swiatowej. Byl przekonany, ze po tak
okrutnych wydarzeniach juz niemozliwe sq eksperymenty formalne, ze nalezy ponownie zwrocic si^
ku wartosciom, ktore byly kiedys wspolnym fundamentem Europy i zostaly w duzej mierze zaprzepaszczone9. Dla Wyki waznym argumentem byl
fakt opowiadania si^ w czasie II wojny swiatowej
przedstawicieli jednego z odlamow awangardy —
futurystow —po stronie faszyzmu.
Warto zwrocic uwag^ na pewne podobienstwo
tych wypowiedzi do slow Wlodzimierza Sokorskiego. Cztery lata pozniej, po zjezdzie katowickim w polowie 1949 roku, propagujqc realizm
socjalistyczny, mowil o „zbrodniach i gwaltach ginqcego swiata” oraz ganil „ucieczk^ sztuki w kont e m p l a j formy”. Wymagal od artystow nowej
tresci i nowej formy artystycznej10. Kreslil wizj^
„nowej formy”, majqc jednak na mysli powrot do
dawnych, XIX-wiecznych estetyk.
W dobie „lagodnej rewolucji” w 1946 roku
mogl jeszcze ujrzec swiatlo dzienne artykul Jerzego Maliny dotyczqcy „Wystawy grafiki, akwarel i rysunkow artystow Zwiqzku Radzieckiego”.
Krytyk, w odniesieniu do zaprezentowanych prac,
zastosowal tam okreslenie „niedokrwisty realizm”.
Mial na mysli ich zbytniq zaleznosc od fotografii.
Malina uzyl zwrotu, ktory w pierwszej polowie lat
50. XX wieku nie wyst^powal: „soc.realizm”. B^dzie on uzywany pozniej w sensie pejoratywnym,
w oficjalnym nazewnictwie mowiono o realizmie
socjalistycznym. W 1954 roku Jerzy Putrament
stwierdzal: „Bardziej zaciekli nazywajq ten ostatA. Pietrasik, P Slodkowski, Rozw azania o tresci i formie.
Wst§p, [w:] C zas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat
1 9 4 5 -1 9 5 4 , t. 2, Warszawa 2017, s. 8.
8 I. Witz, L a ta wojny. W ystawa w M uzeum N arodowym, „Rzeczpospolita” 1945, 20 listopada, takze w: tenze,
Przechadzki po warszawskich w ystawach 1 9 4 5 -1 9 6 8 , War
szawa 1972, s. 21-22.
9 K. Wyka, Po dwoch wojnach, „Kuznica” 1945,
nr 4-5, s. 19-23.
10 W Sokorski, O realistycznq plastyk§ naszej epoki,
„Odrodzenie” 1949, nr 29, s. 2.
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ni »socrealizmem«, wkladajqc w ten skrot duzo
wzgardy i nienawisci”11. Natomiast jeszcze w 1946
roku Malina na marginesie recenzji radzieckiej
wystawy zanotowal, ze dla widza postulujqcego
wolnosc artysty, by ten mogl tworzyc prawdziwq
sztuk^, „niesprzyjajqcy takiemu rozwojowi klimat
musi si^ wydac surowym”12.
W 1946 roku najbardziej tradycyjnq konc e p j realizmu, dla artystow wywodzqcych si^
z kr^gu awangardy kontrowersyjnq i utozsamianq
z naiwnosciq, prezentowal Tadeusz Dobrowolski.
W swym kluczowym dla dyskusji o realizmie artykule O hermetyzmie i spolecznej izolacji dzisiejszego malarstwa13, opublikowanym na lamach
„Odrodzenia”, oznajmial, ze imitowanie natury
jest najwazniejszq cechq sztuki (jest to wyrazne
nawiqzanie do filozofii Arystotelesa, gloszqcego,
ze czlowiek ma wrodzonq sklonnosc do nasladowania), ktorej pozbawione sq kolejne kierunki
awangardy. Dlatego wlasnie sztuka wspolczesna —
wedlug Dobrowolskiego —jest hermetyczna.
Wypowiedz t^ nalezy sytuowac w tradycji akademickiej, autor odnosi si^ bowiem nie tylko do
teorii mimesis, lecz rowniez do lqczonej z Vasarim
koncepcji rozwoju sztuki (narodziny —dojrzalosc
— schylkowosc). Dobrowolski uwazal, ze ludzie
potrzebujq sztuki odwolujqcej si^ do wielkich mistrzow, ktorym udawalo si^ ukazac nature poprzez
odpowiedniq form^. Sztuka wspolczesna byla dla
niego rownoznaczna z fazq schylkowq, poniewaz
charakteryzuje jq indywidualizacja i fragmentaryzacja, ma hermetyczny j^zyk i prowadzi do
separacji sztuki od spoleczenstwa. Poczqtki tego
zjawiska widzial w narodzinach indywidualnosci,
co doprowadzilo do zniszczenia swiadomosci zbiorowej (kulminacja tego zjawiska nastqpila w XIX
wieku).
Wypowiedz Dobrowolskiego spotkala si^ z szerokq polemikq ze strony srodowiska artystycznego.
Julian Przybos zarzucal autorowi nieumiej^tnosc
patrzenia14* i podkreslal, ze wartosci artystyczne
nie muszq si^ ujawniac jedynie w sztuce o charak
terze mimetycznym (dlatego wedlug poety tekst
Dobrowolskiego jest oderwany od wspolczesnej
rzeczywistosci). Przybos dowodzil, ze wspolczesna

11 J. Putrament, O istotny przelom w sztuce, „Przeglqd
Kulturalny” 1954, nr 20, s. 2.
12 J. Malina, W ystawa grafiki, akwarel i rysunkow artys
tow Zwiqzku Radzieckiego, „Przeglqd Artystyczny” 1946,
nr 11-12, s. 13.
13 T. Dobrowolski, O hermetyzmie i spolecznej izolacji
dzisiejszego m alarstw a, „Odrodzenie” 1946, nr 23, s. 2.
14 J. Przybos, Proba oka, „Odrodzenie” 1946, nr 3,
s. 2-3.

dzqcy, ze sztuka nie jest odbiciem rzeczywistosci,
lecz jej odpowiednikiem21. Takze skupieni wokol
niego artysci byli przekonani co do tego, ze poslugiwanie si^ abstrakcyjnq i nowoczesnq formq
nie jest ucieczkq od rzeczywistosci, lecz opisaniem
jej srodkami wlasciwymi nowym czasom. Takq
k o n c e p j realizmu wyznawala rowniez krytyczka
sztuki Helena Blumowna, ktora przy okazji Salonu Wiosennego w Warszawie w roku 1946 zanotowala, ze eksponowanie wspolczesnego tematu
nie wyda nowej, realistycznej sztuki, a jedynie
nowa forma artystyczna jest w stanie odzwierciedlic nowq epok^22. W drugiej polowie lat 40.
uzywano wyrazenia „realizm spot^gowany”, ktore
pojawilo si^ na przyklad w recenzji Jerzego Maliny
z Ogolnopolskiego Salonu Zimowego w Krakowie
w 1947 roku23. Krytyk poj^cie to - ktorym opisywal tworczosc Tadeusza Kantora —odnosil do
sztuki poslugujqcej si^ deformacjq, uproszczeniem
i syntezq. Malina nie byl jednak jego tworcq.
Wyrazenie to pojawilo si^ w manifescie Ta
deusza Kantora i Mieczyslawa Por^bskiego Pro
domo sua, ktory nalezy uznac za najbardziej znanq wypowiedz tej grupy teoretykow oraz jednq
z najwazniejszych manifestacji artystycznych
tamtego czasu. Kantor i Por^bski piszq o „postulacie zamkni^cia rzeczywistosci w zdecydowanej
artystycznie formie, pokazania jej spot^gowanej
i przez to powszechnie przekonywajqcej”24. Autorzy wyst^pujq w nim przeciw postimpresjonizmowi, poprzez ktory —wedlug nich — trudno bylo
okreslic charakter nachodzqcej epoki25. Manifest
ten mozna wi^c uznac za swiadectwo ch^ci przej^cia przez mlodych artystow pozycji zajmowanych
dotychczas przez postimpresjonistow, ktorzy zdominowali powojenne zycie artystyczne26. Kantor
i Por^bski mowiq w nim, ze nowq rzeczywistosc
mozna opisac przy pomocy sztuki wywodzqcej si^
z eksperymentow Pabla Picassa, Marcela Gromaire’a, Paula Kleego czy surrealistow. W sztuce tych
artystow dostrzegali zatem realizm czasow, w ktorych przyszlo im zyc27. Niezrozumienie dla tego

15 Terne, Upowszechnienie czego ?, „Odrodzenie” 1946,
nr 3, s. 1-2.
16 Z. Pronaszko, Primum non nocere, „Przeglqd Artystyczny” 1946, nr 7, s. 6.
17 S. Teisseyre, Wspolczesna pozycja spoleczna m alar
stwa. O wiasciwq diagnozç, „Przeglqd Artystyczny” 1946,
nr 7, s. 4-5.
18 Tenze, Istotne przyczyny osamotnienia m alarstwa,
„Przeglqd Artystyczny” 1946, nr 8/9, s. 9.
19 A. Wazyk, Spor o malarstwo, „Kuznica” 1946, nr 34,
s. 8-10.
20 T Dobrowolski, Ogolnopolski Salon Zimowy w K r a 
kowie, „Tworczosc” 1947, z. 4, s. 107.

21 T. Kantor, Sugestie plastyki scenicznej, „Przeglqd Artystyczny” 1946, nr 1, s. 11.
22 H. Blumowna, Salon Wiosenny w Warszawie, „Twörczosc” 1946, z. 7-8, s. 259.
23 J. Malina, Ogolnopolski Salon Zimowy. Krakow, styczen-luty 1947, „Przeglqd Artystyczny” 1947, nr 3, s. 4.
24 T. Kantor, M. Porçbski, G ru pa Mlodych Plastykow
po raz drugi. Pro domo sua, „TWörczosc” 1946 , z. 9, s. 87.
25 Tamze, s. 83; zob. rowniez M. Porçbski, Wystawa
mlodych plastykow w krakowskim Paiacu Sztuki, „Przeglqd
Artystyczny” 1946, nr 11-12.
26 T. Kantor, M. Porçbski, dz. cyt., s. 86.
27 Tamze, s. 84.
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sztuka ma niewqtpliwie znaczenie spoleczne, poniewaz wplywa na kultur^ artystycznq calego spoleczenstwa oraz odzwierciedla zmiany w patrzeniu
(w tym stwierdzeniu mozna odkryc wplyw Wladyslawa Strzeminskiego). Dodawal rowniez, ze
w spoleczenstwie nalezy ksztaltowac wrazliwosc,
jesli idzie o patrzenie na dobre malarstwo15.
Z pozycji impresjonistycznych przeciwko tekstowi Dobrowolskiego wyst^powali Stanislaw
Teisseyre i Zbigniew Pronaszko, ktory dowodzil,
ze „kazda sztuka jest abstrakcyjna” oraz „nie jest
nasladownictwem natury, lecz nadmiarem uczucia spowodowanego doznaniem jej”16. Pronaszko
ponadto twierdzil, ze odbiorcy sq niewyksztalceni i majq nieprawdziwe wyobrazenie o zadaniach
sztuki. Podobnie Teisseyre przekonywal, ze opis
izolacji sztuki autorstwa Dobrowolskiego jest nieprawdziwy17. Sztuka nie jest hermetyczna z winy
artystow, lecz to odbiorca nie ma zdolnosci do
poj^cia nowych rozwiqzan (ze wzgl^du na rozwoj
kapitalizmu i rozwoj fotografii)18. W tej dyskusji
wziql udzial rowniez Adam Wazyk, prezentujqcy
stanowisko posrednie, traktowal temat jako nieodzowny element epoki. Byl dla niego tak samo
wazny jak osiqgni^cia formalne malarstwa, dlatego czyste eksperymenty artystyczne uwazal za
r e z y g n a j z ukazania istoty epoki19.
Dobrowolski poslugiwal si^ wyrazeniem „nowy
realizm”. W tamtym okresie nie byl jedynq osobq uzywajqcq tego zwrotu. Tworczosc francuskich
socrealistow, obecnq na lamach „Przeglqdu Artystycznego” w okresie realizmu socjalistycznego,
rowniez definiowano jako nowy realizm. Natomiast sam Dobrowolski pisal, ze wyrazem nowych
czasow nie b^dzie ani koloryzm, ani awangarda,
ktore nie sq w stanie ukazac „patosu walki czy
konstruktywnej pracy, uroku dnia powszedniego
albo zwyklych uczuc ludzkich”, lecz „nowy reali
zm”20. Krytyk nie okreslal jednak, na czym „nowosc” owego realizmu miala polegac.
Jednym z przeciwnikow mimetycznego realizmu w sztuce byl Tadeusz Kantor, artysta twier-

typu sztuki tlumaczyli, majqcq korzenie w akademizujqcej krytyce, izolacjq szerszej widowni.
Kantor i Porçbski musieli udowodnic, iz sztuka awangardowa nie jest bezmyslna, schylkowa
i anarchiczna. Zaproponowali nowy sposôb opisu dziejôw sztuki oraz wspôlczesnosci —myslenie
dialektyczne. Po myslnikach wymienili zalozenia
interpretacji dziejôw odnoszqce siç do koncepcji
rozwoju. Stanowilo to fundament calego artykulu. Dla autorôw wartosciq byla ciqgla zmiana,
dlatego zaprzeczali, ze postçp jest osiqganiem doskonalosci srodkôw, rozumianej jako wartosc uniwersalna. Przeciwstawiali siç postawie idealistycznej, ktôra zaprzeczala wielosci rôznych tendencji.
Waznym argumentem za traktowaniem sztuki
wywodzqcej siç z kubizmu jako realizmu XX wieku byl fakt, iz twôrczosc takq nazisci uznali za zdegenerowanq (przypomnijmy, ze wczesniej Wyka
wykorzystywal wspôlpracç wloskich futurystôw
z faszystami jako argument do zwalczania sztuki
awangardowej). Kantor i Porçbski byli przekonani o tym, ze wielkq zdobyczq sztuki awangardowej
bylo ustalenie w obrazie konstrukcyjnego ladu.
Kubizm byl dla nich odejsciem od nastrojowosci, organizacjq kompozycji wedlug racjonalnych
przeslanek. Odwolywali siç rôwniez do sztuki nadrealistôw, abstrakcji, prymitywu. Sztuka abstrakcyjna miala byc punktem wyjscia dla uksztaltowania siç nowego rodzaju sztuki, charakteryzujqcej
siç nie realizmem w potocznym rozumieniu tego
slowa, lecz „spotçgowanym realizmem”. Niektôrzy badacze widzq podobienstwo tego manifestu
do przedwojennej koncepcji wielkiego realizmu
Wasyla Kandinskiego. Lansowany przez niego
realizm mial polegac na eliminacji zewnçtrznych
elementôw estetycznych i przedstawianiu przedmiotu w jego prostocie28.
Autorzy manifestu Pro domo sua kladli rôwniez
nacisk na powiqzanie ich sztuki ze swiatem spolecznym. Oznajmiali, ze taki rodzaj twôrczosci bçdzie bardziej odpowiedni dla klasy robotniczej oraz
inteligencji nowego typu niz sztuka wywodzqca
siç z impresjonizmu. Nie rezygnowali zatem z autonomii swej twôrczosci, ale jednoczesnie chcieli,
by pozostala w lqcznosci z rzeczywistosciq. W ten
sposôb Kantor i Porçbski czerpali z zalozen dialektyki marksistowskiej, poniewaz byli przekonani
o potrzebie postçpu i jego powiqzaniu z formq.
28 Zob. A. Baranowa, „Realizm spotçgowany” i co dalej?, [w:] W cieniu krzesla. M alarstw o i sztuka przedmiotu
Tadeusza K antora. M aterialy z sesji zorganizowanej przez
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellonskiego - Zaklad Historii Sztuki Nowoczesnej oraz Fundacjç im. Tade
usza K antora w dniach 1 4 -1 5 czerwca 1996, Krakôw 1997,

s. 33-42.
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Za podsumowanie obrony artystôw skupionych wokôl Kantora przed propagowanym po
wojnie konceptem mimetycznego realizmu uznaje
siç zorganizowanq w Krakowie I Wystawç Sztuki
Nowoczesnej, na ktôrej realizm sztuki nowocze
snej zostal zaprezentowany w kontekscie jej zwiqzkôw ze wspôlczesnq naukq i technikq29. Wystawa
miala ukazywac swiat wielowymiarowy i dynamiczny, relacje mikro- i makrokosmosu. Odkrycia naukowe interpretowaly sposôb powstawania
sztuki, a sztuka stanowila narzçdzie poznania rzeczywistosci. Zbigniew Dlubak —wychodzqc z pozycji marksistowskich — w swym przemôwieniu
w czasie otwarcia wystawy môwil o „socjalistycznym realizmie”, ktôry mozna rozwinqc jedynie na
bazie sztuki awangardowej, a nie poprzez nawiqzywanie do poprzednich okresôw historii sztuki.
Swq mysl tlumaczyl ideq rozwoju smaku szerokich
mas spolecznych. Argumentowal: „Nie wraca siç
do drewnianej sochy, jezeli chlop niq tylko potrafi
orac, ale uczy siç go prowadzic traktor —na tym
polega socjalizm”30.
W okresie „lagodnej rewolucji” w pojçciu „re
alizm” miescila siç twôrczosc Picassa, o czym pisal w swej ksiqzce Picasso za zelaznq kurtynq Piotr
Bernatowicz31. W 1946 roku Mieczyslaw Porçbski
na lamach „Kuznicy” opublikowal artykul O sztuce malarskiej, w ktôrym naswietlal dwie koncepcje
rzeczywistosci — realizm i idealizm. Kubizm byl
dla Porçbskiego „specyficznq manifestacjq realistycznej oceny zjawisk”32. Wedlug krytyka jedynie
realizm moze miec charakter odkrycia i eksperymentu, ktôre dostrzegal w malarstwie Picassa,
korzystajqcego z doswiadczen surrealizmu i ekspresjonizmu podczas pracy nad jednym z najbardziej emblematycznych obrazôw wojennych, Guernikq. W 1949 roku ukazal siç artykul Henryka
29 Zob. M. Lachowski, Nowoczesni po katastrofie.
Sztuka w Polsce w latach 1 9 4 5 -1 9 6 0 , Lublin 2013, s. 124.

Agata Pietrasik i Piotr Slodkowski piszq o niedowartosciowaniu srodowiska warszawskiego, w szczegôlnosci
Klubu Mlodych Artystôw i Naukowcôw, w ktôrym organizowano pokazy wszystkich waznych polskich osrodkôw sztuki nowoczesnej po 1945 roku. Zob. A. Pietrasik,
P Slodkowski, Krytyczna recepcja wystaw. Wstçp, [w:] C zas
debat..., s. 301—302.
30 Z. Dlubak, U w agi o sztuce nowoczesnej, wypowiedz
na otwarciu Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie,
za: B. Kowalska, Polska aw angarda m alarska 1 9 4 5 -1 9 7 0 ,
Warszawa 1975, s. 47—48.
31 Zob. szczegôlnie rozdzial Picasso i realizm, [w:]
P Bernatowicz, Picasso za zelaznq kurtynq. Recepcja artysty
i jego sztuki w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej w latach
1 9 4 5 -1 9 7 0 , Krakôw 2006, s. 61—63.

32 M. Porçbski, O sztuce malarskiej, „Kuznica” 1946,
nr 22, s. 6.

33 H. Stazewski, D eform acja w plastyce, „Kuznica”
1948, nr 7, s. 8.
34 J. Bogucki, Picasso, gorale i polityka kulturalna, „Odrodzenie” 1949, nr 1-2, s. 3.
35 W Lam, Rozmowa L aika z M alarzem . C zçsc II. Formalizm a realizm, „Przeglqd Artystyczny” 1949, nr 7-8-9,
s. 1.
36 Zob. Strzeminski i marksizm. Wyklad dr Luizy Nader,

tylko tçpionym przez nich formalizmem”38. Pierwsze wydanie ksiqzki pochodzi co prawda z roku
1958, powstala jednak przed rokiem 1952 i w nastçpnych latach krqzyla w formie maszynopisu.
Warto nadmienic, ze zawarte tam idee pojawialy
siç w prasie juz w roku 1948, na przyklad w artykule Realizm w malarstwie39.
W Teorii widzenia artysta korzystal z historiozofii
marksizmu, akcentowal warunki historyczne, kul
turowe i spoleczne twôrczosci artystycznej. Teoretycy marksistowscy poslugiwali siç pojçciami „baza
i nadbudowa”, „sily wytwôrcze” i „swiadomosc spoleczna” (zaliczano do niej dzialalnosc artystycznq).
Strzeminski kreslil zmiany w sztuce w sposôb,
w jaki pisano o „postçpowym rozwoju sil wytwôrczych”. Uwazal, ze zmiana stylu malarskiego nastçpuje wraz z rozwojem wzrokowego opanowania
przyrody. Dowodzil jednak, ze istniejq rôwniez
momenty upadku „swiadomosci wzrokowej” (tu
wymienial koniec zachodniego Cesarstwa Rzymskiego i okres po Wielkiej Rewolucji Francuskiej). „Swiadomosc wzrokowa” jest kluczowym
pojçciem, ktôrym Strzeminski operuje w Teorii wi
dzenia, co uzasadnia nastçpujqco: „W procesie wi
dzenia nie jest to wazne, co mechanicznie chwyta
oko, lecz to co czlowiek u s w i a d a m i a sobie
ze swojego widzenia”40. Swiadomosc wzrokowa
nie jest zatem tworem biologicznym (ktôry ulega
ewolucji biologicznej), lecz tworem ludzkosci, rozwija siç wraz z formacjami spolecznymi i mozliwy
jest jej postçp, ktôry przejawia siç w coraz lepszym poznaniu swiata poprzez sztukç. Dla Strzeminskiego ma ona zawsze charakter realistyczny
- artysta maluje to, co widzi, a wiçc utrwala na
plôtnie nowe zjawiska wizualne, poniewaz obraz
swiata ulega zmianom.
Teoretyk uwazal, ze nie istnieje jeden ponadczasowy, niezmienny realizm, lecz wiele odmiennych realizmôw, bçdqcych konsekwencjq istnienia rôznych typôw swiadomosci wzrokowej. Ta
ostatnia nie jest niezmienna, lecz na przestrzeni
dziejôw przeksztalca siç. Strzeminski, podobnie
jak wczesniej Kantor i Porçbski, argumentowal:
„Ten sam realizm - w innych warunkach historycznych - przestaje byc metodq ujawnienia rzeczywistosci, stajqc siç srodkiem - jej z a k l a m y -

h ttp://artm useum .pl/pl/doc/video-strzem inski-i-m arksizm ,

38 I. Luba, Wprowadzenie do nowej edycji „Teorii wi

dostçp: 13 lutego 2014; zob. rôwniez J. Lepieszkiewicz,
W ladyslaw Strzeminski jako filozof, „Slupskie Studia Filozoficzne” 2008, nr 7, s. 139-160.
37 J. Zagrodzki, Rozw azania o kolorze, [w:] W lady
slaw Strzeminski 1 8 9 3 -1 9 5 2 . M aterialy z Sesji, tôdz 1994,
s. 152.

dzenia” W ladyslawa Strzeminskiego, [w:] W Strzemiftski,
Teoria widzenia, tôdz 2016, s. 35.

39 W Strzemiftski, Realizm w malarstwie, „Wies” 1948,
nr 47, s. 6.
40 Tenze, Widzenie, [w:] tegoz, Teoria widzenia, Krakôw 1974, s. 13-20.
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Stazewskiego Deformacja w plastyce, w ktôrym
artysta przekonywal, ze deformacja nie oznacza
ucieczki od rzeczywistosci —wrçcz przeciwnie —
pozwala przekazac jej zmiennosc bez odnoszenia
siç do konwencjonalnego typu narracji. Dlatego
rôwniez dla Stazewskiego Picasso byl przedstawicielem realizmu33.
Inne podejscie do sztuki Picassa zwiastowalo
zblizajqcy siç nieuchronnie okres realizmu socjalistycznego. W 1949 roku Janusz Bogucki widzial
w jego sztuce pasjç, silç, bezkompromisowosc,
dziçki ktôrej môgl uksztaltowac siç nowy realizm.
Dostrzegal jednak rôwniez okres formalizmu
w sztuce Picassa —jak to okreslal —proces starzenia siç, jalowienia, wystygania, kostnienia34.
Swiadectwem wdrazania estetyki realizmu socjalistycznego jest rôwniez druga czçsc Rozmow Malarza z Laikiem autorstwa Wladyslawa Lama, akcentujqca opozycjç realizm—formalizm35. Realizm
nie jest juz pojmowany tak szeroko jak wczesniej,
gdyz nie miesci siç w nim twôrczosc Picassa, mimo
ze —jak pisal krytyk —„wielcy malarze wszystkich
epok byli realistami”.
Pojçcie „realizm” bylo kluczowe rôwniez dla
Wladyslawa Strzeminskiego, ktôry wykorzystal
je w Teorii widzenia, fundamentalnym juz tekscie
na gruncie polskim3637. Traktat ten bywa uwazany
za formç obrony przed wprowadzanq przez panstwo estetykq socrealistycznq. Istniejq domysly
môwiqce o tym, ze byl skierowany do glôwnego
w Polsce propagatora realizmu socjalistycznego,
Wlodzimierza Sokorskiego. Janusz Zagrodzki môwil o Strzeminskim, „dopisujqcym marksistowskie
dodatki do gotowej juz Teorii widzenia”31. Iwona
Luba we wstçpie do najnowszego jej wydania dodaje: „Strzeminski postanowil pokonac doktrynerôw socrealizmu ich wlasnq broniq. Poslugujqc siç
ich wlasnq terminologiq, ich »logikq« wywodu,
argumentami, udowadnial, ze realizm w polowie
XX wieku, czyli socrealizm, jest niczym innym,
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w a n i a i m a s k o w a n i a”41. Chyba nie môgk
lepiej uchwycic istoty narzuconej odgôrnie estetyki realizmu socjalistycznego. Zatem, idqc tropem
mysli Strzeminskiego, wychodzqcego z pozycji
marksistowskich, zaproponowana przez wkadzç
estetyka bykaby efektem zwalczanej przez niq filozofii idealistycznej, przyjmujqcej jeden z typôw
realizmu, uksztaktowany w ubiegkym stuleciu, za
absolut realizmu.
Strzeminski, identycznie jak teoretycy realizmu socjalistycznego, akcentowak rozrôznienie
realizm—formalizm. Ideolodzy socrealizmu pod
pojçciem „formalizm” rozumieli jednak zachodniq sztukç awangardowq, dla Strzeminskiego natomiast formalizm miak miejsce w momencie, gdy
forma artystyczna nie odzwierciedlaka rzeczywistosci, lecz byka uzyta w sposôb dekoracyjny.
Andrzej Wrôblewski to kolejny artysta i teoretyk sztuki, ktôry prôbowak odpowiedziec na
nawokywania wkadzy do zmierzenia siç z doktrynq
realizmu socjalistycznego. W 1949 roku w tekscie Grafika meksykanska jako przyklad sztuki rewolucyjnej zaproponowak formukç „spokecznego
realizmu”42. Uwazak, ze charakteryzujqca siç kolektywizmem, syntetycznq formq i drapieznosciq,
odwokujqca siç do warsztatu ludowego sztuka
meksykanska moze siç stac waznym odniesieniem
dla ksztaktujqcej siç w Polsce sztuki realistycznej.
Jednoczesnie w tekscie z tego samego roku poskugiwak siç pojçciem „realizm bezposredni”, za
pomocq ktôrego chciak odniesc siç do panujqcej
wsrôd spokeczenstwa traumy wojennej. W 1949
roku odciqk siç od Grupy Nowoczesnych, z ktôrq
wystawiak jeszcze w roku 1948. Wtedy uwazak, ze
idee rewolucyjne mogq zostac wyrazone za pomocq obrazu abstrakcyjnego. Jednak niedkugo potem
zrezygnowak z nowoczesnej formy na rzecz jednoznacznosci. Realizm bezposredni byk wyrazem nie
tylko wkasnych przekonan Wrôblewskiego, lecz
rôwniez zakozonej przez niego w roku 1948 Grupy
Samoksztakceniowej, ktôra programowo przeciwstawiaka siç zarôwno Nowoczesnym, jak i kolorystom, „uderzajqc malarstwem miçdzy oczy”. Na
pozôr koncepcja ta wspôkgraka z narzuconq przez
panstwo doktrynq realizmu socjalistycznego, gdyz
mowa byka o „sztuce czytelnej, tematowej i obliczonej na szeroki zasiçg spokeczny”. Zostaka jed
nak odrzucona przez wkadzç, co doprowadziko do
kryzysu twôrczosci Wrôblewskiego, ktôry zaczqk
malowac obrazy naturalistyczne, wzorujqc siç na
malarstwie radzieckim (warto zaznaczyc, ze —
41 Terne, Realizm..., s. 6.
42 A. Wrôblewski, G rafika meksykanska jako przyklad
sztuki rewolucyjne]', „Echo Tygodnia” 1949, s. 4-5.
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paradoksalnie — naturalizm by! ostro zwalczany
w rozwazaniach teoretycznych przedstawicieli realizmu socjalistycznego).
Realizm socjalistyczny
Poj^cie „realizm socjalistyczny” bylo importem
ze Zwiqzku Radzieckiego. Po raz pierwszy pojawilo si^ w maju 1932 roku w artykule Maksyma
Gorkiego opublikowanym na lamach czasopisma
„Literaturnaja Gazieta” i mialo odnosic si^ do
sztuki propagandowej, wykorzystywanej w procesie budowy socjalistycznego swiata43. Tak rozumiany realizm juz dwa lat pozniej stal si^ oficjalnie
obowiqzujqcq estetykq. Zakladal odwolywanie si^
do tradycji XIX-wiecznego realizmu oraz jego historycznych tradycji i prac^ w kolektywie malarskim utworzonym przez profesjonalnych artystow,
wyksztalconych na wyzszych uczelniach plastycznych. Sztuka w estetyce realizmu socjalistycznego
miala przedstawiac postulowany obraz rzeczywistosci. Musiala byc zatem pozbawiona rysu krytycznego i miec charakter optymistyczny.
Socrealizm w Polsce wprowadzano najpierw
poprzez zorganizowanie narady srodowiskowej
oraz zjazdu wdrazajqcego wymogi dotyczqce dzialalnosci artystycznej. Sztuki plastyczne omawiano podczas narady w Nieborowie (12—13 lutego
1949 roku), a nast^pnie zjazdu partyjnych plastykow w Katowicach (27—29 czerwca 1949 roku)44.
W 1950 roku Por^bski ubolewal nad daremnosciq prob przekonania spoleczenstwa do tego, iz
sztuka kolorystow czy abstrakcjonistow jest realizmem specjalnego typu45. Rok pozniej, na la
mach „Przeglqdu Artystycznego”, opublikowano
przygotowane przez Panstwowy Instytut Sztuki
do Slownika sztuk plastycznych hasla „obraz” i „re
alizm”46. Zapewne mialy za zadanie zakonczenie
dyskusji z okresu „lagodnej rewolucji”. W okresie
socrealizmu krytyka artystyczna —tak jak inne obszary dzialalnosci intelektualnej —musiala opierac
si^ na zasadach marksizmu47. Dlatego tez Janusz
Slawinski nazywal krytyk^ literackq tego typu
43 J. Studzihska, Socrealizm w malarstwie polskim, War
szawa 2014, s. 32.
44 Warto dodac, ze juz w listopadzie 1947 roku Boleslaw Bierut w przemöwieniu z okazji otwarcia radiostacji
we Wroclawiu glosil potrzebç dominacji pahstwa nad kulturq.
45 M. Porçbski, N ow a droga plastyki polskie], „Mysl
Wspölczesna” 1950, z. 10, s. 69.
46 O prawidlowq terminologie, „Przeglqd Artystyczny”
1951, nr 1, s. 57; nr 6, s. 77.
47 Zob. P Juszkiewicz, O d rozkoszy historiozofii do „gry
w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilzy, Poznah
2005, s. 103.

48 J. SlawMski, Krytyka nowego typu, [w:] Teksty i teksty, Warszawa 1990, s. 130-152.

49 E Juszkiewicz, dz. cyt., s. 106.
50 Tamze, s. 47.
51 E. Kal, „Tego si% nie krytykuje, n a kogo si% nie liczy”.
Polska krytyka artystyczna okresu realizmu socjalistycznego,
Slupsk 2010, s. 78. Zob. rowniez W Sokorski, Kryteria
realizmu socjalistycznego, „Erzegl^d Artystyczny” 1950,

nr 1-2, s. 6.
52 H. Krajewska, W arsztat tworczy wspolczesnego plastyka w stosunku do realistycznej' tradycji sztuki X IX wieku,

„Materialy do Studiow i Dyskusji” 1950, nr specjalny,
s. 84 nn.
53 E. Kal, dz. cyt., s. 121.
54 Tamze, s. 79.
55 A. Vetulani, Rysunki A leksandra Kobzdeja z Chin
i Wietnamu, „Erzegl^d Artystyczny” 1954, nr 11, s. 8.
56 A. Wojciechowski, Osiqgni^cia polskiej plastyki m o
numentalnej, „Erzegl^d Artystyczny” 1954, nr 5-6, s. 77.

tradycji rodzimej. Juliusz Starzynski, ktory histori^ sztuki i krytyk^ artystyczny okreslal jako „nauk<^ estetyczny” (miala to byc nauka spoleczna
wskazujyca przyczyny powstawania realistycznej
sztuki w przeszlosci i terazniejszosci57), rozpoznawal w sztuce polskiej dwa momenty mogyce
miec wplyw na jego ksztalt: „realizm mieszczanski” z przelomu XV i XVI wieku oraz zwiastuny
„realizmu krytycznego” z drugiej polowy XIX
wieku58. „Realizm krytyczny” to poj^cie funkcjonujyce przede wszystkim w krytyce literackiej.
Zostalo ukute przez Nikolaja Czernyszewskiego
i rozpowszechnione przez Maksyma Gorkiego dla
okreslenia nurtu realistycznego w literaturze zachodniej pierwszej polowy XIX wieku, interpretowanego jako „krytyka burzuazji w okresie zwyci^skiego kapitalizmu”. Poj^cie to mialo wyznaczac
tradycji dla realizmu socjalistycznego, stanowilo
jej najwazniejszy element. Jednak realizmu socjalistycznego nie wolno bylo interpretowac jako
dziedzica realizmu krytycznego, gdyz ten ostatni
byl uksztaltowany przez pisarzy mieszczanskich.
Wskazywali oni zle zjawiska spoleczne, ale nie
proponowali pozytywnych perspektyw na przyszlosc lub proponowali rozwiyzania utopijne59.
Jako jednego z przedstawicieli realizmu krytycznego Juliusz Starzynski wymienial Aleksandra
Gierymskiego, ktorego impresjonistyczne obrazy
uwazal za regres60. Poza tym w podobnym kontekscie pisano o Janie Matejce, Henryku Rodakowskim, Jozefie Szermentowskim, Wladyslawie
Maleckim, Jozefie Chelmonskim czy Leonie Wyczolkowskim. Poj^cie akceptowanej tradycji rozszerzono po III Ogolnopolskiej Wystawie Plastyki.
Janusz Bogucki podkreslal potrzeb^ zrewidowania
koncepcji obrazu socrealistycznego, ktory rozumiano jako ugod^ mi^dzy XIX-wiecznym realizmem a fotografiy reportazowy. Mowil o koniecznosci poszerzenia zrodel inspiracji „na wszystkie
realistyczne nurty sztuki dawnej, zarowno swiatowej, jak i narodowej”61. Ksawery Piwocki doda-
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przesluchaniem (w przeciwienstwie do interpretacji)48, a podqzajqcy za nim Piotr Juszkiewicz pisal
0 raporcie jako podstawowej formie krytycznej
wypowiedzi49.
W okresie wdrazania realizmu socjalistycznego w Polsce wymagany realizm interpretowano
jako zloty srodek pomiçdzy formalizmem a naturalizmem. „Formalizm” to rôwniez pojçcie ukute
na terenie Zwiqzku Radzieckiego i odnoszqce siç
do awangardy, wplywôw sztuki zachodniej i fascynacji kulturq zachodniq. Starano siç go zwalczac
przy pomocy zasady „ formy narodowej”, to znaczy
czerpania z folkloru i stylistyki ludowej50. Utozsamiany z chaosem naturalizm byl atakowany
tak samo jak formalizm, ktôrego mial byc jednq
z odmian. Poprzez naturalizm rozumiano chlodny obiektywizm, realizm mial polegac na wyborze
z rzeczywistosci zjawisk typowych51. Helena Krajewska w jednym ze swych artykulôw stwierdzala:
„[...] typowosc ma byc przez sztukç przedstawiana,
nie zas odkrywana”52 (tak jak w estetyce sowieckiej53). Typowosc oznaczala dla niej uchwycenie
w dynamicznej rzeczywistosci spolecznej zjawisk
charakterystycznych, zdradzajqcych rzqdzqce niq
reguly.
Jednym z efektôw propagowania zasady typowosci byla koncepcja „realistycznej syntezy”54, do
ktôrej odwolywal siç Armand Vetulani w recenzji
wystawy rysunkôw Aleksandra Kobzdeja z Chin
1 Wietnamu. Pod pojçciem tym rozumial „mocny,
zwarty ladunek tresciowy” oraz „zwiçzlosc, jçdrnosc i lapidarnosc formy”55. Niekiedy, jak w artykule Aleksandra Wojciechowskego Osiqgniçcia
polskiej plastyki monumentalnej, pisano o „wielkiej,
realistycznej syntezie architektury i plastyki”56.
Obecnosc realizmu socrealistycznego w Pol
sce starano siç uzasadnic poprzez odwolanie do

57 Zob. E Juszkiewicz, dz. cyt., s. 103.
58 J. Starzyftski, Z zagadnien realizmu w tradycjach malarstw a polskiego, „Erzeglyd Artystyczny” 1951, nr 1, s. 6.
59 A. Makowski, Realizm krytyczny, [w:] Slownik re
alizmu socjalistycznego, red. Z. tapiftski, W Tomasik, Kra
kow 2004, s. 257-260.
60 J. Starzyftski, Realizm krytyczny A leksandra Gierymskiego, „Erzeglyd Artystyczny” 1950, nr 1-2, s. 12.
61 J. Bogucki, Kompleks poprawnosci, „Erzeglyd Arty
styczny” 1952, nr 2, s. 28. Zob. röwniez S. Teisseyre, Aktualne zagadnienia w plastyce w zwiqzku z U l Ogolnopolskq
Wystawq (Referat n a Plenum Zarzqdu Glownego Z PA P),

„Erzeglyd Artystyczny” 1952, nr 4, s. 16.
m

wal, ze za pomocq XlX-wiecznych wzorôw trudno
oddac charakter wspôlczesnego pejzazu62.
Antenatôw socrealizmu szukano ponadto
w dwudziestoleciu miçdzywojennym, powolujqc
siç na dorobek artystôw, takich jak: Ksawery Dunikowski, Felicjan Szczçsny Kowarski czy Tadeusz
Kulisiewicz63. Najwazniejszym twôrcq byl Kowarski64, ktôrego Janusz Bogucki lansowal jako wzôr
podejscia ideowego, spolecznego i artystycznego.
Zaznaczal, ze Kowarski uprawial wiele dziedzin
sztuki (miçdzy innymi malarstwo monumentalne) oraz zglçbial tematykç historycznq i humanistycznq. Bogucki widzial w nim artystç, ktôremu
udalo siç osiqgnqc „realistycznq syntezç”, a takze
„nowq, realistycznq konwencjç”. W swoim artykule Na drodze do tworczej konwencji pisal o malarstwie Kowarskiego, uzywajqc sformulowan, takich
jak „klasyczno-romantyczna heroizacja czlowieka
i natury” oraz „monumentalny dramat ciçzkich,
surowych form”65. Twôrczosc Kowarskiego, lqczqca w sobie doswiadczenie akademizmu i realizmu,
lecz zdradzajqca rôwniez znajomosc sztuki nowoczesnej, stala siç szczegôlnie istotna po jego smierci w roku 1949, czyli w momencie wprowadzania
w Polsce doktryny realizmu socjalistycznego66.
W tym samym roku, w artykule Droga heroicznego
realizmu, Bogucki, analizujqc obraz Proletariatczycy, pisal o „maksymalnym uproszczeniu”, „syntetycznej zawartosci srodkôw malarskich” oraz „heroicznym optymizmie”67.
Doktryna realizmu socjalistycznego obejmowala nie tylko rzezbç i malarstwo, realizm odnajdowano takze w sztukach uzytkowych. W 1952
roku Janusz Bogucki zaproponowal podzial sztuki
na „obrazujqcq”, „pôlobrazujqcq” (tkaniny i mozaiki) oraz „ksztaltujqcq”68. Sztuki uzytkowe, czyli
wedlug podzialu Boguckiego „sztuka ksztaltujqca”, mialy znamiona realizmu wtedy, gdy forma
przedmiotu oraz struktura dekoracji byly odzwierciedleniem rzeczywistosci oraz zdradzaly „stanowisko ideowo-poznawcze” artysty. Konstrukcja
musiala byc przejrzysta i celowa, material stosowny, a technika wyplywac z funkcji przedmiotu,
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gdyz dominacja dekoracji nad strukturq przedmiotu byla —w mniemaniu Boguckiego —wyrazem upadku rozwoju klasowego. Jednoczesnie
konstruktywistow i funkcjonalistow, ktorzy spelniali te wymogi teoretyczne, krytyk okreslal jako
tworcow „nieludzkiej aparatury martwych maszyn
i ascetycznych bryl”69. Na podobnej zasadzie poj<^cie realizmu odnoszono takze do architektury. Jan
Minorski okreslal Palac Kultury i Nauki, zanim go
wybudowano, jako „realistycznq k o n ty n u a j historycznego rozwoju Warszawy”70. Nie wyjasnial
jednak, jak nalezy rozumiec poj^cie „realizm”
w kontekscie architektury.
Termin „realizm socjalistyczny” nalezalo po
nadto powiqzac ze sztukq zza zelaznej kurtyny.
W czasopismach, a takze salach wystawowych,
pojawiala si^ tworczosc artystow z Europy Zachodniej i Stanow Zjednoczonych. Wyglqd ich
prac cz^sto znacznie odbiegal od charakteru obrazow i rzezb prezentujqcych p r o d u k j krajowq.
Dlatego Jan Lenica podkreslal, ze w stosunku do
tych artefaktow moze byc jedynie mowa o szeroko rozumianym realizmie, czyli nie nasladowaniu
przedmiotow, a „klimacie moralnym” prac71. Byl
to juz jednak schylek panowania socrealizmu
w sztuce polskiej, dlatego powoli powracano do
definicji realizmu z okresu „lagodnej rewolucji” .
Powrot do wielosci realizmow

62 K. Piwocki, Pejzaz [M alarstw o i rzezba n a II Ogolnopolskiej Wystawie Plastyki], „Przegl^d Artystyczny” 1952,

W Zwiqzku Radzieckim doktryna realizmu so
cjalistycznego obowiqzywala do smierci Stalina
w roku 1953, a pierwsze zmiany nastqpily trzy lata
pozniej, po przemowieniu Nikity Chruszczowa na
XX zjezdzie partii72. Podobne procesy mozna bylo
obserwowac rowniez w polskim zyciu artystycznym.
Historia poniekqd zatoczyla kolo, gdyz w okresie
odchodzenia od estetyki socrealizmu powrocono
do powojennej dyskusji o wielosci form realizmu.
Poj^cie „realizm” ponownie zacz^lo obejmowac
wiele zroznicowanych zjawisk. W 1954 roku
Wieslaw Rustecki, recenzujqc wystaw^ okr^gowq w Katowicach, zanotowal, ze istot^ realizmu
stanowi „artystyczna synteza epoki”73. Juliusz Starzynski, jeden z glownych teoretykow realizmu
socjalistycznego na gruncie polskim, w 1954 roku

nr 1, s. 52.
63 E. Kal, dz. cyt., s. 278.
64 Zob. rôwniez M. Lachowski, dz. cyt., s. 68.
65 J. Bogucki, N a drodze do tworczej konwencji, „Przegl^d Kulturalny” 1954, nr 15, s. 8.
66 Zob. M. Lachowski, dz. cyt., s. 68.
67 J. Bogucki, D roga heroicznego realizmu, „Odrodzenie” 1949, nr 19, s. 3.
68 Tenze, Spraw a realizmu w plastyce ksztaltujqcej,
„Przegl^d Artystyczny” 1952, nr 3, s. 43.

69 Tamze, s. 42.
70 J. Minorski, O projekcie szkicowym Palacu Kultury
i N au k i w Warszawie, „Architektura” 1952, nr 7-8, s. 167.
71 J. Lenica, Proste i okrçzne drogi, „Przegl^d Kultural
ny” 1954, nr 7, s. 8.
72 J. Studziftska, dz. cyt., s. 42.
73 W Rustecki, W roclaw-Stalinogrod, „Przegl^d Artystyczny” 1954, nr 49, s. 6.

74 J. Starzyftski, O d C ourbeta do Picassa, czyli o perspektywach sztuki nowoczesnej, „Materialy do Studiôw
i Dyskusji” 1954, nr 3-4, s. 27; tenze, Tradycja szero
ko pojçta, „Przeglqd Kulturalny” 1954, nr 16, s. 4. Zob.
rôwniez M. Porçbski, Mlodosc sztuki naszego czasu, „Przeglqd Artystyczny” 1955, nr 1; tenze, U poczqtkow sztuki
wspolczesnej, „Materialy do Studiôw i Dyskusji z zakresu
Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badaft
nad Sztukq” 1955, nr 1-2; W. Sokorski, Rok obrachunkow,
„Przeglqd Kulturalny” 1955, nr 1, s. 1.
75 J. Starzyftski, Sztuka wieczyscie mioda, „Materialy
do Studiôw i Dyskusji z zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badaft nad Sztukq” 1955,
nr 1-2, s. 140-164.
76 I. Celnikier, Problemy wystawy festiwalowej, „Przeglqd Kulturalny” 1955, nr 7, s. 3.
77 J. Cwiertnia, O sm aku destylowanej wody, o metodzie

czy wzbogacenie srodkôw formalnych o doswiadczenia awangardy79. Rôwniez wystawç w Arsenale
mozna traktowac jako jednq z tych prôb, poniewaz
pokaz ten byl wciqz glçboko osadzony w problematyce socrealistycznej. Racjç majq zatem Agata Pietrasik i Piotr Slodkowski, piszqc o plynnosci granic
w przechodzeniu od socrealizmu do nowoczesnosci80.
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zabral glos w sprawie „tradycji szeroko pojçtej”,
ponownie zezwalajqc polskim artystom na korzystanie z doswiadczen impresjonistôw i Picassa74,
ktôry byl dla niego przedstawicielem realizmu,
poniewaz —mimo uzycia deformacji —jego sztuka
charakteryzowala siç autentycznosciq przezyc75.
Debata nie koncentrowala siç juz wokôl artystôw, takich jak Tadeusz Kantor czy Maria Jarema,
lecz twôrcôw mlodszego pokolenia, wsrôd ktôrych
wymienic mozna: Andrzeja Strumillç, Tomasza
Gleba, Jana Tarasina, Marka Oberländera, Jerzego
Malinç czy Barbarç Jonscher —uczestnikôw wystawy w Arsenale w roku 1955, ktôrq w polskiej historiografii tradycyjnie uznaje siç za koniec panowania
socrealizmu w sztuce polskiej. Jednq z konsekwencji tego pokazu byla polemika potwierdzajqca istnienie wielosci realizmôw, prowadzona na lamach
„Przeglqdu Kulturalnego”. Jerzy Cwiertnia i Izaak
Celnikier przekonywali —podobnie jak wczesniej
Kantor i Porçbski —ze deformacja, skrôt i metafora
sq srodkami, bez ktôrych niemozliwe jest zaistnienie sztuki politycznej, ideowej, realistycznej76. Duzy
rozglos zdobyl artykul Jerzego Cwiertni O smaku
destylowanej wody, o metodzie uchylania drzwi i jeszcze o kilku sprawach natury artystycznej, w ktôrym
pisal, ze o realizmie dziela decyduje kryterium tresci77. Natomiast Wieslaw Borowski i Jerzy Ludwin
ski argumentowali, jakby idqc sladem rozwazan
zawartych w Teorii widzenia, ze deformacja w sztuce
XX wieku ma identyczne znaczenie co perspektywa w okresie renesansu78. Piotr Juszkiewicz zauwaza, ze od 1954 roku pojawialy siç prôby ratowania
socrealizmu, poprzez propozycjç nadania mu ekspresyjnosci, silniejszego ladunku emocjonalnego
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STRESZCZENIE
Rozwazania na tem at istoty realizmu zapocz^tkowane w 1945 roku w Polsce stanowily k o n t y n u a j
dyskusji prowadzonych w latach 30. X X wieku. Nieprecyzyjne pojçcie „realizm” zdobylo olbrzymi^ popularnosc w wypowiedziach krytycznych na przestrzeni
lat 1945-1955. Pod pojçciem „realizm” ukrywaly siç
czçsto zjawiska przeciwstawne. Przed wprowadzeniem
socrealizmu realizm interpretowano bardzo szeroko,
w duzej mierze jako koncepcjç unowoczesniaj^c^ siç
wraz z rzeczywistosci^.
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W 1946 roku najbardziej tradycyjn^ k o n c e p j re
alizmu, dla artystôw wywodz^cych siç z krçgu awangardy kontrowersyjn^ i utozsamian^ z naiwnosci^,
prezentowal Tadeusz Dobrowolski w kluczowym dla
dyskusji o realizmie artykule O hermetyzmie i spolecznej
izolacji dzisiejszego m alarstw a. Z pozycji impresjonistycznych przeciwko tekstowi Dobrowolskiego wystçpowali Stanislaw Teisseyre i Zbigniew Pronaszko. Innymi
przeciwnikami koncepcji mimetycznego realizmu byli
Tadeusz Kantor i Mieczyslaw Porçbski, twierdz^cy,

ze sztuka jest odpowiednikiem rzeczywistosci. W ich
manifescie Pro domo su a, ktôry nalezy uznac za najbardziej znan^ wypowiedz tej grupy teoretykôw oraz jedn^
z najwazniejszych m anifestacji artystycznych tamtego
czasu, pojawilo siç wyrazenie „realizm spotçgowany”.
Za podsumowanie obrony artystôw skupionych wokôl Kantora przed propagowanym po wojnie konceptem mimetycznego realizmu uznaje siç zorganizowan^
w Krakowie I Wystawç Sztuki Nowoczesnej, na ktôrej
realizm zostal zaprezentowany w kontekscie zwi^zkôw
sztuki ze wspôlczesn^ nauk^ i technik^.
W okresie wdrazania realizmu socjalistycznego
w Polsce wymagany realizm interpretowano jako zloty
srodek pomiçdzy formalizmem a naturalizmem. „Formalizm” to rôwniez pojçcie ukute w Zwi^zku Radzieckim i odnosz^ce siç do awangardy, wplywôw sztuki
zachodniej i fascynacji zachodni^ kultur^. Starano siç
go zwalczac przy pomocy zasady formy narodowej, to
znaczy czerpania z folkloru i stylistyki ludowej.

W Zwi^zku Radzieckim doktryna realizmu socja
listycznego obowi^zywala do smierci Stalina w roku
1953, a pierwsze zmiany nast^pily trzy lata pôzniej,
po przemôwieniu Nikity Chruszczowa na X X Zjezdzie
Partii. Podobne procesy mozna bylo obserwowac rôw
niez w polskim zyciu artystycznym. H istoria poniek^d
zatoczyla kolo, gdyz w okresie odchodzenia od estetyki
socrealizmu powrôcono do powojennej dyskusji o wielosci form realizmu.

Slowa klucze : realizm, realizm socjalistyczny, socrealizm, nowy realizm, neorealizm, neonaturalizm, faktorealizm, fotoreportaz, fotomontaz z zycia, lagodna
rewolucja, mimesis, abstrakcjonizm, realizm spotçgowany, awangarda, kubizm, wielki realizm, sztuka nowoczesna, deformacja, swiadomosc wzrokowa, spoleczny
realizm, realizm bezposredni, formalizm, naturalizm,
forma narodowa, realistyczna synteza, realizm mieszczaAski, realizm krytyczny

SUMMARY
Realism Conceptions in the Polish A rt Criticism during 1945-1955

the movement. Stanislaw Teisseyre and Zbigniew Pronaszko, representing impressionist opinion, disagreed
with Dobrowolski. Tadeusz Kantor and Mieczyslaw
Porçbski, other opponents o f the conception o f mimet
ic realism, claimed that art is a representation o f real
ity. T heir m anifest Pro domo su a, that has to be rec
ognised as the m ost famous statem ent of this group
and one of the m ost im portant contemporary artistic
manifestations, included the expression intensified real
ism. T he First Exhibition o f M odern A rt in Krakôw,
during which realism was shown in the context of cor
respondence between art, m odern science and tech
nology, is perceived as the summary of the artists’ d e
fence against the concept o f mimetic realism that was
propagated after the War.

Karolina Zychowicz, Koncepcje realizmu w polskiej krytyce artystycznej lat 1945-1955

ing that was fundam ental for the discussion about

Key words : realism, socialist realism, new realism,
neorealism, neo-naturalism, fact-realism, photojour
nalism, life photom ontage, soft revolution, mimesis,
abstractionism, intensified realism, avant-garde, cub
ism, great realism, modern art, deformation, visual
awareness, social realism, direct realism, formalism,
naturalism, national style, realist synthesis, middleclass realism, critical realism
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Herm eticity an d So cial Isolation o f C on tem porary Paint

During the times o f the introduction o f the so 
cialist realism in Poland, the necessary “realism” part
was interpreted as a golden m ean between formalism
and naturalism. Form alism is also an expression d e 
veloped on the territory o f the U S S R and relates to
avant-garde, influence of the western art and fascina
tion about the western culture. It was fought against
with the rule o f the national style - using folklore and
folk stylistic.
In the U S S R , the doctrine of the socialist real
ism existed until Stalin’s death in 1953; first changes
appeared three years later after N ikita Khrushchev’s
speech on the 20th Congress o f the Party. Sim ilar pro
cesses could also be observed in the Polish artistic life.
In a way, history cam e a full circle, as during the time
o f abandoning the aesthetics of the socialist realism
the artists returned to the after-war discussion about
the multitude of realism styles.

uj

T he deliberations about the nature of realism that
began in 1945 in Poland were a continuation o f discus
sions conducted in the 1930s. A n imprecise definition
of realism becam e extremely popular in the critical
message during 1945-1955. T he concept often com 
bined opposite phenom ena. Before socialist realism
was introduced, realism was widely defined, to a big
extent as a conception modernising itself in accor
dance to reality.
In 1946, the m ost traditional (and for the artists
of the circles of the avant-garde - the m ost contro
versial and naïve one) conception of realism was pre
sented by Tadeusz Dobrowolski in his article A b o u t

