Marcin Lachowski
Uniwersytet Warszawski, Muzeum Lubelskie w Lublinie

Powojenna krytyka artystyczna wobec awangardy
Poj^cie „awangarda” zajmuje centralne miejsce w slowniku krytyki artystycznej w XX wieku.
W Polsce bylo szczegolnie eksponowane w drugiej
polowie lat 60. i latach 70. XX wieku. Wczesniej
stosowano je wymiennie z terminami „nowoczesnosc”, „modernizm”, „nowa sztuka”, taki tez
zakres proponowala Bozena Kowalska w jednym
z pierwszych calosciowych opracowan sztuki polskiej po wojnie1. Jednak juz w okresie odwilzy pojawily si^ zasadnicze stanowiska eksponujqce rozne wymiary awangardy, rozwijane i dookreslane
w nast^pnych dekadach.
W drugiej polowie lat 50. krytycy, poslugujqc
si^ terminem „awangarda”, opisywali doswiadczenie nowoczesnosci, rozumianej jako zastosowanie nowych tworzyw i materialow. Awangarda
odnosila si^ do przemian cywilizacyjnych w zyciu codziennym powiqzanych z impulsem wywiedzionym z eksperymentu plastycznego. Byla
elementem planu modernizacji pojmowanego
jako reakcja na schematyzm socrealizmu, lokujqc tworczosc artystycznq wsrod zmieniajqcych
si^ wzorcow wspolczesnego designu2. Taki integracyjny model, lqczqcy calosciowe pojmowanie
przestrzeni, postulujqcy elastyczny sposob ksztaltowania formy, objql tak wzornictwo przemyslowe, refleksj^ dotyczqcq nowej architektury, wystawiennictwa, aranzowania wn^trz, eksperymenty
fotograficzne, jak nowe srodki wyrazu artystycznego. Awangarda zostala zidentyfikowana jako
rdzen praktyk modernizacyjnych, wyraz aspiracji
zwiqzanych z przemianami okresu odwilzy, nawiqzujqc do przedwojennych sformulowan kr^gu
grupy Praesens. W popularyzowaniu nowoczesnych pomyslow uczestniczylo nowe czasopismo
„Projekt”, wydawane od 1956 roku. Poswi^cone
bylo wzornictwu przemyslowemu oraz sztukom
plastycznym podejmujqcym j^zyk nowych mediow. Pismo pokazywalo najnowsze zainteresowania, osiqgni^cia i tendencje artystyczne. Bylo
takze propagatorem projektow jeszcze niewdrozonych do produkcji. N a jego lamach zamieszczali
1 Por. B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945
1980, wyd. 2, Warszawa 1988.
2 A. Osçka, Los polskiej awangardy, „Przegl^d Kultu
ralny” 1957, nr 7, s. 3; A. Wojciechowski, Styl zycia i plastyka, „Przegl^d Kulturalny” 1957, nr 45, s. 8.
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artykuly artysci oraz specjalisci w poszczegôlnych
dziedzinach. Twôrcami i realizatorami pierwszej
koncepcji pisma byli: Jerzy Hryniewiecki (redak
tor naczelny), Jôzef Mroszczak (kierownik artystyczny), Aleksander Wojciechowski, Wojciech
Zamecznik (twôrca pierwszej makiety), Wanda
Filipowicz i Magda Motykowa (sekretarz redakcji). Numer pierwszy ukazal siç w lipcu 1956 roku.
Opublikowany w nim program od redakcji glosil:
Projekt rodzi siç w pracowni architekta i rzezbiarza,
malarza i grafika, poprzedzaj^c realizacjç zamierzonego dziela [...]. Projekt jest rôwniez tym zasadniczym stadium pracy, w ktôrym jednocz^ siç wysilki
plastyka, technika i konstruktora, zmierzaj^ce do
nadania racjonalnej i piçknej formy ulicom, domom, wnçtrzom mieszkalnym oraz znajduj^cym
siç w nich przedmiotom codziennego uzytku. Interesowac nas bçd^ rodz^ce siç pomysly, jak i ich
ostateczne uksztaltowanie w formie dziela architektonicznego, tkaniny, ceramiki, dekoracji okolicznosciowej, plakatu, przestrzennej kompozycji
wystawienniczej, ilustracji ksi^zkowej. Interesowac
nas bçdzie wszystko, co wi^ze siç z zagadnieniem
wspôlpracy plastyka z p r o d u k j przemyslow^ i rzemieslnicz^, z jego udzialem w tworzeniu nowoczesnej urbanistyki i architektury, w powstawaniu nowego ksztaltu wspôlczesnego zycia3.

Refleksja nad wzorcami sztuki awangardowej
w okresie odwilzy przyjmowala takze wymiar rekonstrukcji ogniw rozwoju sztuki nowoczesnej
przerwanych wojnq i okresem socrealizmu. Prekursorôw aktualnego zycia artystycznego poszukiwano wsrôd czlonkôw grupy Blok, kierujqc tym
samym uwagç na tradycjç sztuki bezprzedmiotowej4. Ten aspekt przeobrazenia „nowoczesnej for
my plastycznej” okazal siç charakterystyczny tak
ze dla recepcji konstruktywizmu z lat 20. w drugiej
polowie lat 50. —kierunek ten byl postrzegany jako
pomost pomiçdzy kubizmem a „wspôlczesnosciq” na drodze do konkretyzacji trôjwymiarowej
„struktury obrazu”5. Mariusz Tchorek, kreslqc
3 Od Redakcji, „Projekt” 1956, nr 1, s. 2.
4 H. Ptaszkowska, Klasyka czy awangarda?, „Struktu
ry” 1959, nr 2; W Borowski, Polska rzezba nowoczesna.
Zjawiska najwazniejsze, „Struktury” 1960, nr 9.
5 M. Tchorek, W poszukiwaniu trzeciego wymiaru
(cz. 1), „Struktury” 1959, nr 2; tenze, W poszukiwaniu
trzeciego wymiaru (cz. 2), „Struktury” 1959, nr 3.
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granicc nowoczesnosci w tworczosci Kazimierza
Malewicza, dostrzegal rozwoj nowoczesnego obrazowania w zagcszczeniu, roznicowaniu materii
malarskiej, zastcpowaniu przestrzeni obrazowej
trzecim, realnym wymiarem. Wyniki kolejnych
realizacji artystycznych byly przez niego mierzone
stopniem scalenia przestrzeni obrazu, zwiqzania
jej z odczuciem materialnej plaszczyzny. Opisywane przez Tchorka dwa glowne wspolczesne nurty
malarskie — abstrakcja geometryczna i taszyzm
—okreslila idea przezwyciczenia iluzji, a zarazem
konsekwentna dialektyka kompozycji obrazowej
i materii malarskiej. Aktualny eksperyment artystyczny, dokonujqc swoistej syntezy, prowadzi,
zdaniem Tchorka, do dziel skrajnie trojwymiarowych, ktore sq „uwienczeniem i logicznego, i ciqglego rozwoju sztuki nowoczesnej”. Ta koncepcja,
skupiona na uwaznej analizie „struktury” artystycznej, akcentowala suwerennosc i autonomic
formy plastycznej. Opisywala aktualne tendencje
artystyczne, reprezentowane micdzy innymi przez
czlonkow Grupy „Zamek”.
Odrcbnq charakterystykc „struktury” zaprezentowal Mieczyslaw Porcbski w publikowanym
w „Przeglqdzie Artystycznym” tekscie Iluzja. Przypadek. Struktura6. Ze wzglcdu na formc graficznq (maszynopisu, montazu cytatow) jego tekst
ksztaltowal swoistq relacjc micdzy praktykq krytyka a obszarem opisywanych zjawisk artystycznych.
Porcbski taszystowskie (choc w tekscie tak nienazwane) obrazy Kantora potraktowal jako pretekst
dla nakreslenia obiecujqcej, jak sugerowal, sytuacji wspolczesnego malarstwa i napisania swego
rodzaju manifestu „malarstwa strukturalnego”,
ktorego problemy uznal za „problemy malarstwa
w ogole”. Wychodzil bowiem z przekonania, ze
sztuka XX wieku wiklala sic dotqd w rozmaite
dominacje, jak pisal — albo funkcji, albo formy,
albo materii. „Malarstwo strukturalne”, zdaniem
krytyka, mialo pomoc sztuce wyzwolic sic z owych
ograniczen dzicki temu, ze nie tylko nie „opowiada”, lecz nawet „nie podporzqdkowuje sic funk
cji obrazowania”: posluguje sic kontrolowanym
przypadkiem, formq „procesualnq”, powstajqcq
„w bezposrednim zwarciu z realnosciq materii
i z tcsknotami wyobrazni”. Autor dodawal:
Jednosc strukturalna obrazu powstaje wtedy i tylko
wtedy, gdy artysta (nie kazdy, nie kazdy) na wlasnq
odpowiedzialnosc, ale w zgodzie ze swoim czasem

okresla miejsce irrealnego w realnym, gdy konkretyzuje to, czym zyje swiadomosc i wyobraznia
wspolczesnego mu czlowieka. [...] Gdy przemija
czas zaklcc magicznych, bogow i bohaterow, gdy
izolowany byt jednostkowy staje sic coraz oczywistszq fikcjq, malarstwo strukturalne bez wyobrazeniowych stereotypow, bez anegdoty usiluje odnalezc
zagubione proporcje pomicdzy realnosciq, dzialaniem i marzeniem7.

Artykul Porcbskiego, wraz z towarzyszqcymi
mu reprodukcjami kompozycji Kantora, wprowadzal na lamy „Przeglqdu Artystycznego” problematykc, ktora odtqd wielokrotnie bcdzie w nim
sic pojawiala — zwiqzanq z uniwersalistycznymi,
a zarazem micdzynarodowymi, aspiracjami sztu
ki polskiej, wlqczajqc wnikliwy aparat analizy
formalnej, jako przedsi^wzi^cie prowadzqce do
demitologizacji i „urealnienia” obrazu. Artykul
Porcbskiego, lqczqc rozne typy i poetyki wypowiedzi o sztuce, wyznaczal jednoczesnie nowq
perspektywc ujmowania kategorii awangardy.
Wpisujqc model kreacji artystycznej w nurt badan antropologicznych, opozycyjne pierwiastki
sztuki wspolczesnej —jej irracjonalnosc i porzqdek
wizualny —ujmowal go w kategoriach racjonalistycznych i obiektywnych przeslanek odslaniania
istoty wspolczesnosci. Sztuka, nie odzwierciedlajqc rzeczywistosci, podobnie jak mit, logikq wlasnej struktury, wspolgra z glcbokimi regulami historii. W odroznieniu od „struktur” ujawnianych
w krcgu Grupy „Zamek”, opisujqcych integralny
charakter dziela, negujqcy historyczny, nasycony
jczykiem propagandy i ideologii ksztalt rzeczywistosci, poszukujqcy pierwotnego, autonomicznego
znaczenia „przedmiotowosci obrazu”, diagnozy
Porcbskiego jawily sic jako proba ratowania pozycji zaangazowanego artysty, zakorzenionego w realnosci i historii.
Swoistym podsumowaniem rozwazan odwilzowych zwiqzanych z awangardq byl monograficzny
numer „Przeglqdu Artystycznego” z 1958 roku,
poswiccony genezie i historii awangardy, akcentujqcy jej chronologic i formalne aspekty jej roz
woju8. Zasadniczq czcsc zeszytu stanowila opracowana przez Andrzeja Jakimowicza pionierska
Kronika polskiej awangardy 1912—1957 —bogato
ilustrowane, zwiczle, ale szczegolowe i przejrzyste zestawienie rozmaitych wydarzen, jakie mialy
miejsce na przestrzeni blisko polwiecza. Byla to
jedna z pierwszych prob periodyzacji dziejow sztuki polskiej, dokonana pod kqtem jej nowatorstwa.

6
M. Porcbski, Iluzja. Przypadek. Struktura (w zwiqzku z ostatnimi i dawniejszymi obrazami Tadeusza Kantora),
„Przeglqd Artystyczny” 1957, nr 1, s. 19-37. Por. P Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska kry
tyka artystyczna czasu odwilzy, Poznaft 2006.
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7 M. Porcbski, dz. cyt., s. 37.
8 „Przeglqd Artystyczny” 1958, nr 1.

Awangarda - nie jest to slowo dogodne dla okreslenia zjawisk artystycznych. Termin ten obciqzony
jest balastem znaczefi ubocznych, ci^zarem polemicznych zaskarzefi, a takze - cz^sto niespelnionych - grzmiqcych slow manifestow. Slowem tym
posluzylismy si^ tu jednak ze wzgl^du na przydatnosc jego sensu najprostszego. Dla nazwania nim
tych wszystkich aspiracji, prob, poczynafi artystycz
nych czy rozwini^tych dzialafi i dziel z nich powstalych, ktore [...] najwyrazniej wybiegaly w przyszlosc, posiadaly najdobitniejsze cechy nowego9.

Dalej pisano o przerywanej historii polskiej
sztuki „nowoczesnej” (te dwa poj^cia: „awangarda” i „nowoczesnosc”, jak wynika z tekstu, identyfikowano ze sobq) oraz wynikajqcej stqd wi^kszej
koniecznosci wskazywania i przypominania jej
ciqglosci. Lisy nazwisk uwzgl^dnionych w kalen
darium otwieral Zbigniew Pronaszko, ktory wraz
z bratem, Andrzejem, oraz Tytusem Czyzewskim,
przyszlymi formistami, zorganizowal w 1912 roku
pierwszq „Wystaw^ Niezaleznych”.
W ten sposob po 1955 roku ujawnily si$ zasadnicze pozycje krytyki artystycznej, eksponujqcej wartosc awangardy artystycznej, formulujqc
cechy rozwijane i przewartosciowywane w kolejnych dekadach. Terminem „awangarda” obyto
form^ badan genetycznych, odtwarzajqcych ogniwa lancucha prowadzqcego do terazniejszosci,
i w tym aspekcie nowatorstwo formalne stawalo
si$ glownym wyznacznikiem kreslonej historii.
Drugim wariantem bylo podejscie funkcjonalistyczne, obejmujqce k r e a j i p r o m o j przedmiotow codziennego otoczenia. Wreszcie trzeci
model, najbardziej zaawansowany teoretycznie,
badal „strukturalne” relacje sztuki wobec rzeczywistosci, lokujqc jq albo w obszarze pierwotnych
i autonomicznych doswiadczen, albo w centrum
dynamiki historycznej.
Pod koniec lat 50. dostrzegano juz jednak ten
dency do stabilizacji awangardy w prezentacjach
ogolnopolskich (III Wystawa Sztuki Nowocze
snej), podkreslajqc potrzeb^ ksztaltowania „ideologii artystycznej”, „odkrywajqcej jakqs nowq
stref^ rzeczywistosci i sztuki”10. Istotne zmiany
zachodzily takze w sposobie definiowania i okreslania celow krytyki artystycznej, rozpoznajqcej
szeroki wachlarz konwencji artystycznych.

9 [Od Redakcji], „Przegl^d Artystyczny” 1958, nr 1,
s. 2.
10 J. Bogucki, Awangarda czy akademizm, „Zycie Literackie” 1959, nr 40.

Opublikowany w „Przeglqdzie Artystycznym”
tekst Aleksandra Wojciechowskiego mozna uznac
za rodzaj manifestu dotyczqcego postulatôw formulowanych wobec ôwczesnej krytyki artystycznej11. Autor deklarowal, iz zabiera glos, „domagajqc siç wysokiej jakosci nowoczesnej sztuki
i krytyki artystycznej”. Zarzucal krytykom zbyt
latwy aplauz dla twôrcôw, ktôrzy oferujq widzom
„taniq nowoczesnosc”. „Glôwnym sprzymierzencem niefrasobliwosci jest dzis grzecznosciowa krytyka. Ukladna grzecznosc cechuje [...] obecnie
wszelkie poczynania w dziedzinie kultury. Ukladna grzecznosc jest podstawowq cechq krytyki” —
pisal Wojciechowski, ganiqc krytykôw za to, ze
jedynie chwalq artystôw, nie podejmujqc z nimi
dyskusji. Powôd tej sytuacji byl dlan oczywisty: po
okresie socrealizmu prawo do istnienia w polskim
zyciu artystycznym zyskala kazda tendencja, byle
nie nawiqzywala do naturalizmu, ktôry kojarzyl
siç z anachronizmem, a takze byle nie odwolywala
siç do skompromitowanego przez poprzedniq epokç schematyzmu i deklaratywnosci. Formulujqc
zadania krytyki, takze, jak pisal, „»pozytywnej«
z urodzenia”, wskazywal dla niej specjalnq rolç do
odegrania. Dzielil jq na „konstruktywnq” krytykç
lansujqcq konkretne zjawiska, zwiqzanq z konkretnymi grupami, artystami, „slusznq w swym mecenasowskim zalozeniu”, wynikajqcq ze szczerego
„osobistego zaangazowania [krytyka] i [jego] osobistego ryzyka”. Takq opiniotwôrczq krytykç uprawiali wybitni znawcy sztuki, zazwyczaj bezposrednio towarzyszqcy artystom w ich poszukiwaniach.
Byl to model krytyki wspôltworzqcej obraz zjawisk
artystycznych, w duzej mierze krytyki kreujqcej
swiat sztuki, okreslajqcej najwazniejsze cechy,
a zatem aprobatywnej, nie zas opisujqcej, recenzenckiej. W polskich warunkach Wojciechowski
widzial jednak znacznie wiçkszq potrzebç stworzenia takiego pisarstwa o sztuce, ktôre nie byloby
wolne od sqdôw wartosciujqcych, gdyz bez nich
krytyka spelnia funkcje wylqcznie informacyjne,
a „jesli w dodatku jest glôwnie krytykq grzecznosciowq — to wôwczas i w zakresie informacji
daje falszywy obraz rzeczywistosci”. Wojciechow
ski w pelni rozumial sytuacjç twôrcôw, ale pisal
takze o latwosci, z jakq zarôwno oni, jak i krytycy
przystajq na nowoczesnosc, nie zawsze uswiadamiajqc sobie pulapki owej pokusy. A swiadomosc
ta jest tym bardziej wazna, ze nowoczesnosc nie
mal calkowicie zostala utozsamiona z malarstwem
abstrakcyjnym, ktôre jednak tylko pozornie wydawalo mu siç latwe. Tymczasem —pisze krytyk
—ci, ktôrzy tak sqdzq, sq w blçdzie, poniewaz to
11 A. Wojciechowski, Ostroznie —swiezo malowane!,
„Przeglqd Artystyczny” 1957, nr 2, s. 3.
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Redakcja tak tlumaczyla ewentualne zastrzezenia
terminologiczne:

On

wlasnie sztuka abstrakcyjna „wymaga wielkiej
precyzji, drobiazgowych studiôw, wymaga konsekwentnego przeprowadzenia calej koncepcji obrazu az do najdrobniejszych szczegôlôw”, wiçcej
nawet —„pod wzglçdem konsekwencji w budowie
obrazu [...] stawia przed twôrcq wiçksze wymagania niz wszystkie istniejqce dotychczas konwencje
artystyczne” , w tym takze malarstwo figuratywne,
w ktôrym „latwiej ukryc drobne blçdy, niescislosci, »przemçczenie« pewnych partii, niekonsekwencje kolorystyczne lub kompozycyjne”.
Artykul Wojciechowskiego bez wqtpienia nalezy uznac za reprezentacjç poglqdôw redakcji
„Przeglqdu Artystycznego”, a zatem poniekqd za
wypowiedz programowq. Potwierdzalyby to teoretyczne, a raczej metakrytyczne ambicje autora,
ktôry zrezygnowal z opinii o konkretnych dzielach, kreslqc obraz sytuacji ogôlnej.
W drugiej polowie lat 60. projekt tak pojçtej
awangardy, jako emanacji nowoczesnosci, poddawany byl coraz wyrazniejszej krytyce, podejmujqc
wyzwania zainicjowane w artykule Wojciechowskiego. Okazjq do dyskusji byly rezultaty organizowanych w Elblqgu edycji Biennale (od 1965 roku).
Zwlaszcza pierwsza wywolala szerokq refleksjç nad
ksztaltowaniem przestrzeni miejskiej w kategoriach
eksperymentu artystycznego, obrazujqc z jednej
strony spelnienie utopii awangardowych, a jednoczesnie wyzwalajqc glosy polemiczne.
Elbl^skie konfrontacje nowej sztuki z nowego typu
mecenatem i odbiorc^ spolecznym wydaj^ siç byc
moze doswiadczeniem duzej wagi. Uprzytamnia
ono, ze aspiracje i prôby pokoleA heroicznych
awangardy, kojarz^ce programowo r e w o lu j socjaln^ i techniczn^ z rewolucyjnosci^ sztuki - nie
byly utopijne12.

Atakowano jednak zwlaszcza program Bienna
le, uwzglçdniajqcy wspôlpracç artystôw z zakladami przemyslowymi oraz nieprzemyslane umieszczenie rzezb w przestrzeni miejskiej. Zwlaszcza
ten pierwszy aspekt, harmonizacji kultury poprzez
sztukç nowoczesnq, stanowil a rebours interpretacjç awangardy.
Slowem, impreza, ktôra miala byc form^ mecenatu artystycznego - pisala Hanna Ptaszkowska
- nabrala cech totalitarnej koncepcji artystycznej,
wyksztalcila cos w rodzaju programu. [...] Zawarto
w nim prognozç, ze zainaugurowana w Elbl^gu fuzja
produkcyjno-artystyczna - jak to: artysta wsrôd zalogi fabrycznej, plastyk w przemysle itp. - powinna
uksztaltowac nowe kryteria i nowe pojçcie funkcji

sztuki nowoczesnej. Od takich sformulowaA wieje
groza znana z nie tak dawnych doswiadczeA13.

W dalszej cz^sci artykulu odmiennie interpretowala spuscizn^ awangardy:
Ogolnie mowi^c, w Elbl^gu brak bylo jakichkolwiek obiektow, ktore bylyby m a n ife s t a j negacji,
ktore z uzytecznego zrobilyby nieuzyteczne - z racjonalnego - irracjonalne. Slowem, brak realizacji
w duchu dadaizmu i nadrealizmu.

W polowie lat 60. utrwalala si^ perspektywa
opisywania awangardy wlasnie w duchu dadaizmu
i surrealizmu, wyznaczajqc dwubiegunowy zakres
tego poj^cia (konstruktywizm versus surrealizm),
poddanego jednak coraz wyrazniejszym kwalifikacjom stylistycznym. Zwienczeniem tego procesu
i rozwini^ciem nowych znaczen byl artykul Jerzego Ludwinskiego Sztuka w epoce postartystycznej.
Ten swoisty manifest pokazywal dwie przenikajqce si^ orientacje w sztuce lat 60. Pierwsza, okreslana przez Ludwinskiego jako „destruktywna”,
obejmowala dzialania typu: happening, event,
sztuka efemeryczna. Druga, nazwana „konstruktywnq”, wskazywala na roznego rodzaju poszukiwania wizualne: environment, multiple, minimal
art. Obydwa te nurty dqzyly do rozkladu poj^cia
dziela sztuki, „oscylujqc na pograniczu zrobienia
niczego”. Konsekwencjq tego rozpadu, a takze
uniewaznienia uzytecznosci poj^cia „tendencja
artystyczna” , miala byc „sztuka niemozliwa”.
Sztuka niemozliwa - pisal LudwiAski - doprowadzila do takiej sytuacji i takiego przewartosciowania zjawisk artystycznych, ze powstala potrzeba
nowej definicji sztuki w ogole14.

Odniesienie do konceptualizmu stymulowalo
przewartosciowanie tradycyjnych podzialow na
techniki, gatunki i tendencje artystyczne. Myslenie o awangardzie w kategoriach sukcesji artystycznej i rekonstrukcji utrwalonej tradycji przyj^lo
wymiar horyzontalny zwiqzany z takimi poj^ciami,
jak „fakt artystyczny” czy „postawa artystyczna”.
Okreslanie awangardy zblizylo to poj^cie do praktyki zyciowej w szerokim obszarze kultury, pozbawiajqc obszar sztuki autonomii, a jednoczesnie
przeksztalcajqc zastanq rzeczywistosc za pomocq
interwencji i wyobrazni artystycznej. Kategoria
„sztuki niemozliwej” czy „nieobecnej”, wypelniajqca pole znaczeniowe awangardy, zwracala uwag^
na pojedyncze dzialanie i postaw^ indywidualnq,

13 H. Ptaszkowska, Biennale Form Przestrzennych w El
blqgu, „itd” 1965, nr 45.
14 J. LudwiAski, Sztuka w epoce postartystycznej,
12 J. Bogucki, WElblqgu, „Kultura” 1965, nr 37, s. 10. „Odra” 1971, nr 4, s. 51-56.
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Poj^cie „awangarda” zidentyfikowane z postawq artystycznq ulegalo w latach 70. coraz wi^kszej dywersyfikacji, stajqc si^ elementem sporu
o charakterze wartosciujqcym, a zarazem dzielqc
srodowiska artystyczne. Do wyodr^bnienia i ujawnienia, przynajmniej prowizorycznego, wspolnej
stylistyki kr^gu „galerii autorskich” przyczynily
si^ teksty Wieslawa Borowskiego —krytyczne wobec praktyki artystycznej pierwszej polowy lat 70.
Wyrazisty charakter opublikowanych przez niego
wypowiedzi, takich jak Pseudoawangarda16 oraz
Wqtpliwe autorstwo17, wynikal mi^dzy innymi ze
zderzenia nieuchwytnego i roznorodnego obszaru
dzialan antyinstytucjonalnych pierwszej polowy
lat 70. z tradycyjnymi antynomiami: awangarda—
pseudoawangarda, oryginal—plagiat, forma-tresc,
obszar sztuki—obszar praktyki zyciowej. Borowski
formulowal znaczenia awangardy w relacji do tradycji, okreslajqc kulturotworczq rol^ awangardy
wobec zarysowanych regul akademickich. Realizowane w Galerii Foksal w tym czasie dzialania
akcentowaly rol^ instytucji jako archiwum oferujqcego mozliwosc kontynuacji i zakreslania tla
instytucjonalnego. Poj^cie „awangarda” powrocilo do swojego pierwotnego sensu zwiqzanego
z nowatorstwem, eksperymentem artystycznym,
kwestionowaniem konwencji w nowym poszerzonym obszarze praktyk konceptualnych, opartych
na tautologicznej analizie mediow.
Z punktu widzenia „galerii autorskich” to zakres krytyki oceniajqcej, zewn^trznej wobec zjawisk artystycznych, w procesie rekreacji zycia
artystycznego mial byc zastqpiony nowq formq
wypowiedzi:
Opisowo-wyjasniajqco-oceniajqce funkcje krytyki
artystycznej - pisal Andrzej Pierzgalski - staly si^
w odniesieniu do nowych form sztuki anachronizmem, zas jej tradycyjne formy przestaly miec jakikolwiek wplyw na zycie artystyczne. W tej sytua15 A. Kostolowski, Podiqczenie, „Odra” 1971, nr 2,
s. 79.
16 W Borowski, Pseudoawangarda, „Kultura” 1975,
nr 18.
17 Tenze, Wqtpliwe autorstwo, „Kultura” 1976, nr 6,
s. 12-13.

Ten postulat, domagajqcy siç stworzenia, swoistej „krytyki poetow”, swiadczyl o erozji kryteriow oceny partykularnych dzialan artystycznych.
Byl to czas, kiedy bieguny swiadomosci tworczej
wyznaczaly, z jednej strony, paraartystyczne akcje
Natalii LL, z drugiej zas —doslowny „glos ulicy”
w trakcie realizacji Awangardowego milczenia Andrzeja Partuma.
Odwolujqc siç do tytulu artykulu Ludwin
skiego, mozna powiedziec, ze „sztuka w epoce
postartystycznej” prowokowala takze wyobrazniç
krytyka. Ludwinski, jeden z najaktywniejszych
mediatorow roznych srodowisk legitymujqcych
siç pochodzeniem awangardowym, twierdzil:
Istniejq procesy w swiadomosci wielu ludzi, ktore
nie sq ujawniane przy pomocy zadnych znanych
nam srodkow przekazu. Byc moze nowa cywilizacja
bçdzie mogla je odbierac drogq zblizonq do telepatii. Bylby to rodzaj sztuki idealnie powszechnej
i idealnie neutralnej. Etapu tego nie da siç pokazac.
Mozna go jedynie zasugerowac. Bylby on najlepszym zamkniçciem tej konstrukcji etapow ewolucji
sztuki19.

Dyskusje wokol „pseudoawangardy” zmienily
perspektywç ujçcia awangardy, akcentujqc namysl
nad rolq instytucji, galerii, archiwum w ksztaltowaniu artystycznego i krytycznego dyskursu.
Wobec gwaltownych zmian spolecznych lat 80.
analityczne i hermetyczne dzialania tracily swojq wyrazistosc, prowadzqc do wygasniçcia sporu
wokol awangardy. Staly siç jednoczesnie waznym
tlem dla rekonstrukcji dzialan awangardowych
w wystawach z przelomu XX i XXI wieku (Re-
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Awangarda zyje tylko wtedy, gdy znajduje si^ w stanie nieustannego wrzenia i gdy, podwazajqc samq
siebie, zamyka sobie bramy do Akademii. Tylko
z dala od instytucji awangarda, walczqc ze swiatem,
moze opowiedziec si^ definitywnie po jego (to jest
swiata) stronie15.

cji jedynq szansq dla krytyka staje siç porzucenie
wygodnej, ale nieprzydatnej pozycji obserwatora
i aktywne wlqczenie siç w wartki nurt wspolczesnej sztuki. [...] Zasadniczym punktem odniesienia
staje siç coraz wyrazniej czlowiek-artysta, ktöry
juz nie tylko wytwarza okreslone dobra, ale przede
wszystkim zajmuje siç tworzeniem w aspekcie psychologicznym. W zwiqzku z tym krytyk [...], jesli
chce skomentowac jego dzialalnosc, musi posluzyc
siç jçzykiem sztuki [...], musi [...] stworzyc swoj artystyczny komentarz do danego zjawiska w sztuce,
komentarz bçdqcy nowym zjawiskiem18.

18 A. Pierzgalski, wypowiedz opublikowana w drukach ulotnych Galerii A-4; cyt. za: B. Stoklosa, „Artystyczno-spoleczna problematyka zrzeszeft plastykow
w Polsce w latach 1946-1976 (Grupy tworcze i tzw. ga
lerie autorskie)”, rozprawa doktorska pod kier. doc. dra
hab. M. Czerwiftskiego, Warszawa 1981 (miejsce przechowywania: Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN),
s. 414.
19 J. Ludwiftski, Sztuka niezidentyfikowana (1975,
[89]), [w:] tegoz, Epoka Blçkitu, Krakow 2003, s. 206.
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konfrontowanq z regulami sztuki i rzeczywistosci,
akcentujqc niepoddajqcq si^ konwencjonalizacji
aktywnosc w swiecie:

fleksja konceptualna w sztuce polskiej 1965—1975,
CSW Zamek Ujazdowski, 1999; Autonomiczny
ruch konceptualny, BWA w Lublinie, 2002).
Inne znaczenia w perspektywie historycznej zostaly przypisane awangardzie i krytyce artystycznej
przez Piotra Piotrowskiego. Odwolujqc siç do Teorii
awangardy Petera Bürgera, historyk sztuki akcentowal uzytecznosc spolecznej i utopijnej wizji awan
gardy, przekraczajqcej ramy instytucji sztuki dla
opisu zdarzen i manifestôw formulowanych w galerii Foksal w latach 60. i 70. Autor sledzil wqtek
konstruktywistyczny w powojennej sztuce polskiej,
ze szczegôlnym uwzglçdnieniem binarnej opozycji
awangarda—modernizm w realiach „totalnego
(totalitarnego) zawlaszczenia rzeczywistosci przez
jçzyk ideologii (komunistycznej)”. Dialektykç tych
pojçc Piotrowski pokazuje na przykladzie ewolucji
poglqdôw na sztukç Stazewskiego, ktôry stajqc
ostatecznie po stronie autonomicznej (modernistycznej) formy, czyni to, zdaniem autora, w reakcji
na konkretnq rzeczywistosc, co powoduje zatarcie ostrych konturôw pomiçdzy autonomie dziela
i awangardowq praxis. W „krçgu neokonstruktywizmu” Piotrowski umieszcza rôwniez teoretyczne
rozwazania obecne w srodowisku Galerii Foksal.
Wlasnie autorefleksja, cechujqca dokumenty wydawane przez galeriç, umiejscawia jej dzialalnosc
w perspektywie tradycji konstruktywistycznej.
Jednak to nie kontestacja instytucji, zdaniem Pio
trowskiego, swiadczy o specyfice tej galerii, lecz
ciqgla swiadomosc „napiçc, w jakich galeria [jako
instytucja] musi dzialac”, i tychze napiçc ujawnianie. Tylko poprzez „dekonstruowanie” wlasnego
statusu —interpretuje mysl z krçgu Foksalu autor —
galeria moze ochronic „niezaleznosc” dziela. O ile
w przypadku analizy twôrczosci Stazewskiego Pio
trowski zwracal uwagç na ewolucjç jego poglqdôw
na temat relacji pomiçdzy obszarami sztuki, rzeczywistosci i dominujqcej ideologii, to przeprowadzona przez niego analiza instytucji artystycznej, par
excellence spolecznej i bezposrednio zaleznej od
tego kontekstu, pokazala, ze istotq poczynan w galerii bylo „dramatyzowanie mechanizmu sprzecznosci, w jakie galeria jest uwiklana i w jakie uwiklana byc musi”, by, jak twierdzil autor, zarysowac
w ostatecznosci utopiç „czystego”, niezaleznego od
„instytucji zycia spolecznego”, „modernistycznego”
dziela sztuki, reprezentowanego w galerii miçdzy
innymi poprzez twôrczosc Stazewskiego20.

Historyczne spojrzenie harmonizowalo jednoczesnie z ideq krytyki artystycznej i rolq kuratora w Galerii Foksal21. Przelamujqc formula
krytyki jako swoistego komentarza do tworczosci
artystycznej, Mariusz Tchorek, Wieslaw Borowski i Hanna Ptaszkowska wypracowali szczegolny charakter komentarza do dzialalnosci galerii.
Poslugujqc sic poetykq manifestu, w prowadzonej galerii przeformulowywali granice pomicdzy
wypowiedziq artystycznq a wypowiedziq o sztuce
(micdzy innymi manifest Wprowadzenie do ogolnej teorii miejsca, 1966). Analizujqc miejsce sztuki
i wystawy w praktyce galeryjnej, niejako na biezqco stosowali awangardowy dyskurs zwiqzany
z funkcjonowaniem instytucji. Przeprowadzona
przez nich krytyka krytyki oraz dzialan kuratorskich wpisywala sic w szerszy plan rewizji instytu
cji artystycznych w Europie Zachodniej. Zamiast
uprzywilejowywac postawc artysty awangardowego, realizowali uniwersalistyczny dyskurs awangardy. Przemodelowali zarazem pojccia wywiedzione
z okresu odwilzy — dyskusje wokol „struktury”
i „strukturalizmu” posluzyly do opisu miejsca ga
lerii w swiecie wspolczesnym. Kryjqce sic za tymi
pojcciami rozne postawy — zwiqzane z negacjq
rzeczywistosci oraz wyrazeniem jej istoty — wykorzystali dla uobecnienia dziela w nieustannie
przeksztalcanym i odnawianym „miejscu” —galerii
—przestrzeni par excellence spolecznej, gwarantujqcej jednoczesnie autonomic sztuki. Rozszerzajqc
zainteresowania praktykq artystycznq w strong
interpretacji dzialalnosci instytucji, wpisali dzieje
awangardy w jej postac neoawangardowq. Refleksja nad struktury dziela —mentalnq i instytucjonalnq —okreslila ekspansjc awangardy w latach
70., przeksztalcajqc linearnie rozwijajqcq sic hi
storic w roznorodny obszar mikronarracji.
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STRESZCZENIE
Artykul jest probq opisu zjawiska awangardy w polskiej krytyce artystycznej po 1956 roku. Interpretuje
dyskusje nad modelem tworczosci artystycznej, a takze
odtwarza zlozony proces roznicowania stanowisk i wypowiedzi krytykow. Dyskurs awangardowy zakorzeniony w nowoczesnosci okresu „odwilzy” ulegal kolejnym
przeobrazeniom, od skojarzenia z innowacyjnosciq formy artystycznej, poprzez odniesienia z jednej strony do
wzornictwa przemyslowego, a z drugiej do autonomicznej sfery rozwoju sztuki, stal si^ wyrazistym elementem
debat artystycznych w polowie lat 60. Wtedy zostal
przypisany do tworczosci zwiqzanej z ksztaltowaniem
przestrzeni wystawowej, akcentujqcej wymiar procesualny dzialania artystycznego, wreszcie przypisany
efemerycznym manifestacjom z kr^gu konceptualizmu.

Wartosciujqce uzycie kategorii awangardy, zwiqzanej
z suwerennosciq postawy artystycznej, bylo konfrontowane jednoczesnie ze sztywnymi ramami polityki kulturalnej PRL-u. Zasadniczym obszarem takiej analizy
byly galerie (okreslane jako niezalezne lub autorskie),
powstajqce na przelomie lat 60. i 70. Ten spoleczny
i publiczny model tworczosci awangardowej przyczynil
si^ do definiowania awangardy w j^zyku wspolczesnej
historii sztuki, przeciwstawiajqc go autotelicznym wlasciwosciom modernistycznego dziela.
Slowa klucze: awangarda, nowoczesnosc, neoawangarda, pseudoawangarda, Grupa „Zamek”, Biennale
Form Przestrzennych w Elblqgu, Galeria Foksal, malarstwo strukturalne, struktura, teoria miejsca, konceptualizm

SUMMARY
After-War A rt Criticism and Avant-Garde
Marcin Lachowski, Powojenna krytyka artystyczna wobec awangardy

from the circles of conceptualism. Usage of the avant
garde category, connected with the independence
of the artistic attitude, was confronted with the fixed
frames of cultural policy of Communist Poland. Art
galleries (recognised as independent or authorial),
that started to be created at the turn of the 1960s
and the 1970s, became a main area of such analysis.
This social and public model of avant-garde work in
fluenced the definition of avant-garde in the language
of contemporary history of art, opposed to the autotelic properties of modernist work of art.
Key words: avant-garde, modernity, neo-avant-garde,
pseudo-avant-garde, “Castle” Group, Elblqg Spatial
Form Biennale, Foksal Gallery, structural painting,
structure, theory of place, conceptualism

On

The article tries to describe the phenomenon
of avant-garde in Polish art criticism after 1956. It in
terprets the discussions about the model of artistic
work and replays the complicated process of differ
entiation of the positions and statements of critics.
The avant-garde discourse, that was rooted in the mo
dernity of the period of the post-Stalinist thaw, had
been systematically transforming, from association
with innovation of the artistic form, through referenc
es to industrial designing from one side and to the au
tonomous sphere of art development from the other.
It became an expressive element of artistic debates
in the middle of the 1960s, it was assigned to the work
connected with shaping of the exhibition space, un
derlining the processual aspect of artistic work; even
tually, it was attached to the ephemeral manifestations

