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„POLSKI PLAKAT SPOŁECZNY,POLITYCZNY I FILMOWY W LATACH 1949-1955. 
TRZY GENERACJE TWÓRCÓW NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI TADEUSZA 
GRONOWSKIEGO, TADEUSZA TREPKOWSKIEGO ORAZ WOJCIECHA 
ZAMECZNIKA”  PISANEJ POD KIERUNKIEM  PROF. DR HAB. LECHOSŁAWA 
LAMEŃSKIEGO ( PROMOTOR POMOCNICZY: DR ELŻBIETA BŁOTNICKA-MAZUR) 
W INSTYTUCIE HISTORII SZTUKI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU 
LUBELSKIEGO.

Praca ks. mgr  Mikołaja Niedojadło jest próbą krytycznego opracowania wybranego 

fragmentu historii polskiego plakatu, jako odrębnego gatunku grafiki, powstającego w okresie

silnego zideologizowania  pola sztuki w I połowie lat pięćdziesiątych. Przedmiot badań i ich 

zakres chronologiczny wiążą się zarówno z destrukcyjnym doświadczeniem socrealizmu, jak i

ze zjawiskiem kształtowania się tzw „polskiej szkoły plakatu”.  Należy przy tym zaznaczyć, 

że Dokotrant bardzo starannie wybrał ów przedmiot badań, dokonując drobiazgowych 

kwerend w istniejących zbiorach, weryfikując  kwestie autorstwa i datacji zachowanych 

plakatów. Ostatecznie wyodrębnił „zbiór ponad 1800 plakatów”, który został podzielony 

według kryterium tematycznego i chronologicznego. Przyjęcie takiej metody porządkowania 

materiału badawczego do pewnego stopnia zdeterminowało możliwości analityczne, ale też 

wyznaczyło solidną podstawę materiałową pracy. Doktorant przyjął podział materiału na „8 

podstawowych kategorii tematycznych obejmujących plakat: polityczny, o tematyce 

społecznej, oświatowej, filmowy, teatralny, sportowy, muzyczny oraz reklamowy”. (s.12) 

Przyjęte przez Doktoranta „kryterium chronologiczne” nie dotyczy periodyzacji krótkiej 



epoki, ale odnosi się do zróżnicowania pokoleniowego twórców czynnych w badanym 

okresie. O czym autor jasno pisze. Stąd też chyba właściwszym byłoby określenie tego 

kryterium jako pokoleniowego, bowiem chronologia jako nauka dotyczy kolejności 

występowania zdarzeń. A autorowi wyraźnie chodzi o podkreślenie roli kulturotwórczej 

doświadczenia pokoleniowego. O czym jasno pisze: „ Dopiero synchroniczne zastosowanie 

obu kryteriów pozwala sformułować zasadniczą tezę, według której preferowana przez 

konkretnych twórców tematyka podejmowana w plakacie w dużej mierze zależała od 

przynależności do określonego pokolenia”. (s.13) Doktorant w praktyce odwołuje się do 

kulturowej roli doświadczenia pokoleniowego, ale w założeniach koncepcyjnych pracy 

koncentruje się na chronologicznym aspekcie przemian pokoleniowych. Oczywiście uznając 

takie założenie jako autorski koncept żałuję, że Doktorant zrezygnował z dorobku bardzo 

rozwiniętych badań nad koncepcjami pokoleniowego rozwarstwiania epok artystycznych. 

Dodajmy, że badania te na polskim gruncie mają swoją  tradycję i spory dorobek, poczynając 

od głośnej książki Kazimierza Wyki „Pokolenia literackie” (1977)  i późniejszych dyskusji 

nad nią. Ta uwaga na wstępie dotyczy przyjętych przez Doktoranta założeń badawczych, ale 

jak już zaznaczyłem, w pełni je akceptuję.

Dwa pierwsze rozdziały pracy są swego rodzaju ramą zewnętrzną dla dalszych rozważań i 

mają charakter rekonstrukcji historyczno-opisowej, poświęconej kształtowaniu się doktryny 

realizmu socjalistycznego oraz specyfiki twórczości plakatowej badanego okresu. W rozdziale

pierwszym, Doktorant wykorzystując literaturę przedmiotu, kreśli historię kształtowania się 

założeń socrealizmu w tradycji rosyjskiej i potem sowieckiej. Opisuje funkcjonowanie tej 

doktryny na gruncie polskim, analizuje koncepcje mecenatu państwowego w Polsce Ludowej 

oraz postawy zajmowane przez artystów wobec doktryny. Przy próbie nakreślenia  tak 

szerokiego tła dla badanych zjawisk, pewne konstatacje Doktoranta pozostają tylko na 

poziomie opisowym. Oczywiście ich głębsza analiza „rozsadziłaby” całą pracę, stąd też 

pytanie o sensowność tak szerokiego wprowadzenia. Tym bardziej, że przedmiotem badań 

Autora nie jest historia realizmu socjalistycznego, czy instytucjonalizacji polskiego życia 

artystycznego. Więc może tę część pracy należałoby skonstruować innaczej. Tym bardziej, że 

przy takim ujęciu zdażają się błędy merytoryczne. Tak jest w przypadku opisu roli Pracowni 

Sztuk Plastycznych, których celem nie było – jak pisze Autor – „ upowszechnianie sztuki 

współczesnej”, ale budowa instytucjonalnego buforu, pośrednika między wolnym zawodem 

artystycznym, a państwowym zleceniodawcą. Ten bardzo interesujący twór, istniał do końca 

PRL, stając się głównym dostarczycielem hałtur artystycznych.        



Rozdział drugi pracy stanowi analizę  kontekstu instytucjonalnego i ideowego twórczości 

plakatowej w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Doktorant omawia przemiany jakim w 

PRL ulegała funkcja plakatu oraz  znaczenie instytucjonalnego zaplecza, związanego z 

systemem konkursów, zamówień i zleceń.System ten wytworzył specyficzne gatunki plakatu, 

które dla Doktoranta stały się podstawą wyodrębnienia owych ośmiu kategorii, do czego 

jeszcze powrócę. Pozostałe części rozdziału drugiego dotyczą analizy bardzo złożonych (i 

często bardziej intencjonalnych niż rzeczywistych)  relacji między tradycją polskiego plakatu 

i wzorcową rolą twórczości grafików radzieckich. W tej części pracy oczekiwałbym analiz 

bardziej szczegółowych i precyzyjnych, bo to jest właśnie obszar konfrontacji wzorców 

własnych z oczekiwanymi, czy postulowanymi. Sama zasada „sięgania po przodujące wzorce 

radzieckie” i uznanie konieczności dochodzenia do nich, związana była z funkcjonowaniem w

ramach doktryny socrealizmu reguły „narodowej formy”, która kryła destrukcyjny i 

imperialny charakter socrealizmu. O czym zresztą Doktorant pisze we wcześniejszych 

partiach pracy (s.18),  w tej części należało oczekiwać pogłębienia tych uwag i ukazania 

mechanizmów ich funcjonowania. Nie bardzo też  rozumiem powodów  wyodrębnienia 

podrozdziału drugiego „Kontakty artystyczne ze Związkiem Radzieckim”, bo przecież nie o 

„kontakty” tu chodziło. I jeszcze jedna kwestia istotna z perspektywy specyfiki 

socrealistycznego pola sztuki i przyjętej przez Doktoranta metody podziału badanego 

materiału.  Socrealizm odtworzył (oczywiście w kształcie nieco paradoksalnym) tradycyjną, 

akademicką hierarchię sztuk, umieszczając na ich czele architekturę, wobec której pozostałe 

sztuki: rzeźba i monumentalne malarstwo pozostawały w zależności. Tak skonstruowany, 

hierarchiczny model sztuk, wynikał z relacji bliskości wobec  centrum ideologicznego. W 

polskich realiach powojennych i potrzebie odbudowy, ten układ zależności był niezwykle 

silny.  Stąd też  Krajowa Partyjna Narada Architektów odbyła się w Warszawie, w siedzibie 

partii. Ta bliskość wobec ideowego centrum władzy, powodowała najsilniejszą presję 

ideologiczną wywieraną na twórców architektury.  Można powiedzieć, że im odległość od 

tego centrum była większa tym nacisk słabł. Stąd też w okresie socrealizmu wytworzyły się 

specyficzne enklawy, oddalone od ideologicznej gorączki,  w których można było 

funkcjonować w miarę normalnie. Tak było z grafiką warsztatową, ilustracją książkową (z 

osobną, bardzo dobrze rozwijającą się ilustracją dla dzieci) i z pewnymi gatunkami plakatu, 

głównie o tematyce filmowej, teatralnej, ale też np.zagadnień BHP.  W tym kontekście uwagi 

Doktoranta o specyfice plakatu filmowego wydają się nieprzemyślane, a w każdy razie nie 

ukazują rzeczywistych mechanizmów kształtujących ówczesne pole sztuki.  Według 

Doktoranta: „Dzięki obecności artystów, widzących w sztuce plakatowej szansę na rozwój 



samodzielnego myślenia i tworzenia, powstające prace prezentowały odpowiedni poziom 

artystyczny” (s.47) A więc wszystko zależało od dobrej woli? I co to znaczy np. w 1952 roku 

„odpowiedni poziom artystyczny”. Uproszczeniem jest też dalszy ciąg wywodu: „osobliwym 

mecenesam, z którego dobrodziejstw korzystali tacy twórcy tamtego czasu jak Jan 

Młodożeniec czy Jan Lenica, stała się Centrala Wynajmu Filmów. Jak wszystkie inne 

kategorie, także plakat filmowy podlegał mechanizmowi cenzury, a jednak właśnie ta gałąź 

stawała się przestrzenią, w której możliwe było przemycanie zarówno zakazanych treści, jak i

nowatorskiej formy. Stanowiło to swoisty magnes dla wspomnianych wyżej artystów, a także 

wielu innych, którzy nie czuli się najlepiej w formule socrealistycznej”.  Z ostatnim zdaniem 

zgadzam sie w pełni, tylko brakuje mi w tym analizy owego „magnesu”. Bo samo 

spostrzeżenie jest trafne, tak m.in. rzecz się miała z czasowym rozstaniem się przez 

Wojciecha Fangora z malarstwem, gdy po burzliwych dyskusjach nad „Matką Koreanką” 

postanowił zająć się nie budzącym tylu politycznych emocji plakatem filmowym.   Zresztą 

Doktorant podejmuje ten wątek raz jeszcze analizując twórczość Henryka Tomaszewskiego 

(s.78/79), ale brakuje mi w pracy jasnej i całościowej analizy tego zjawiska. 

Kluczowym z punktu widzenia celu badawczego pracy, jest rozdział trzeci; „Polscy autorzy 

plakatów tworzący w latach 1949-1955”. Doktorant dokonuje w nim pełnej prezentacji 

badanego materiału, poddanego analizie wg zasady już przywołanej, czyli synchronicznego 

ujęcia kryterium „tematycznego” i „chronologicznego”. Prezentację zaczyna od 

przedstawicieli najstarszej generacji – „artystów urodzonych na przełomie wieku”, grupując 

ich dokonania w kategoriach: plakaty społeczne, filmowe, polityczne. W pierwszej kategorii 

znalazło się tylko trzech twórców: Tadeusz Gronowski, ur.1894 (którego twórczość  będzie 

osobno analizowana w kolejnym rozdziale), Jan Słomczyński ur. 1907 i Lucjan Jagodziński 

ur.1897. Wybór ten budzi szereg pytań. Dlaczego w tej kategorii umieszczono twórczość 

Jagodzińskiego, z lapidarną i krzywdzącą uwagą, że artysta : „nie wykraczał poza utarte 

schematy aprobowane przez partyjnych cenzorów”? Dlaczego nie zostały zanalizowane jego 

plakaty (poza omówionym wcześniej „Coś TY zrobił dla realizacji planu?”) , takie jak np 

„Niech żyje nam górniczy stan”? A przede wszystkim dlaczego zakwalifikonany został jako 

reprezentant plakatu społecznego, gdy przede wszystkim był twórcą plakatów filmowych!   

Jestem w stanie wymienić ich ponad dziesięć z lat 1953-54: „Podstęp swatki”, „Maksymek”, 

„Z dalekich miast, odległych wsi”, „Ambicje młodości”, „Ostatnia bitwa”, „Taniec z różami”,

„Pieśniarz słonecznych stepów”, „Łut szczęścia”, „Dziennik marynarza” , czy „Aleko”. 

Dokładniejsza analiza twórczości Jagodzińskiego, świetnie wykształconego artysty (studia w 



Kijowie, Petersburgu, Szkole Krzyżanowskiego) o specyficznym „malarskim” stylu grafiki, 

mogłaby wskazać na  wielość tradycji artystycznych, które składały się na „socrealistyczny” 

język plakatu. Zestawienie go z młodszym o dziesięć lat Janem Słomczyńskim niewiele 

wnosi. A na marginesie – Słomczyński jest autorem ciekawego opracowania „Plakat, idea-

budowa-przykłady”, wydanego w 1947 przez Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych, o 

którym Doktorant nie wspomina, a które jest interesującym przyczynkiem do kształtowania 

się wzorów formalnych i stylistycznych w polskim plakacie tego czasu.   

Analizy Doktoranta w pozostałych kategoriach są rzetelne i nie budzą większych zastrzeżeń. 

Oczywiście można się spierać, jak w przypadku Jagodzińskiego,  o zasady klasyfikacji 

poszczególnych artystów do kategorii tematycznych. Dla mnie umieszczenie Mieczysława 

Bermana jako reprezentanta plakatów filmowych, wydaje się nieporozumieniem. Cała jego 

twórczość jest głęboko związana z perspektywą polityczną i nawet jeśli wykonał plakaty 

filmowe to takie jak „Czapajew”, czy „Wielki Proletariat”, a więc zdecydowanie polityczne. 

Przykład ten pokazuje jak trudno analizować złożony fenomen plakatu narzędziami zbyt 

formalistycznymi i sztywnymi.   

Kolejną, pokoleniową formację artystów określa Doktorant niezbyt fortunnym terminem: 

„Dojrzali artyści”, czyli jak można wnioskować z ich doboru, urodzeniu ok. 1915. (Na 

marginesie trzeba zauważyć, że  Doktorant nie podaje dat życia artystów, co przy przyjęciu 

kryterium chronologii, jako jednego z założeń wstępnych, po prostu dziwi). Zaś ostatnią, 

trzecią grupę pokoleniową, określa terminem „początkujący artyści” i chronologicznie sytuuje

ich w dość rozległym pokoleniowo obszarze, jako „urodzonych w latach dwudziestych i 

trzydziestych” (s.88).  W obu tych pokoleniowych reprezentacjach mamy ciekawe i trafne 

analizy twórczości (np Henryka Tomaszewskiego), ale też  marginalizacje, np twórczości 

Wojciecha Fangora, która została zanalizowana w niewielkim stopniu. 

W zamykającym pracę rodziale Doktorant koncentruje sie na analizie twórczości trzech 

wybranych artystów, z których każdy „ma na swoim koncie najwięcej projektów w którejś 

spośród trzech najobszerniej reprezentowanych kategorii,będących podstawą badań niniejszej 

rozprawy: plakatu filmowego, społecznego oraz politycznego. W twórczości Tadeusza 

Gronowskiego – pisze Doktorant -  przeważa plakat społeczny, choć bez wyraźnej dominacji. 

Inaczej jest w przypadku Tadeusza Trepkowskiego , w kórego oeuvre ponad połowę stanowią 

plakaty o tematyce politycznej. Tych ostatnich ma z kolei najmniej Wojciech Zamecznik, 

poświęcający się w głównej mierze projektom na potrzeby kina”. 



W podsumowaniu pracy Doktorant wskazuje, że w badanym okresie dominowały w polskim 

plakacie  trzy grupy tematyczne, w kolejności: plakat filmowy, społeczny i polityczny.  

Bardzo wyraźnie widoczne jest to w zestawieniach liczbowych, w załączonych w aneksie 

tabelach. Interpretować ten fakt można na kilka sposobów, ale co najistotniejsze, badania 

Doktoranta po raz kolejny obalają powszechne i zarazem całkowicie powierzchowne 

przekonanie o propagandowym charakterze sztuki realizmu socjalistycznego. 

Podsumowując z satysfakcją stwierdzam, że praca ks. mgr Mikołaja Niedojadło  spełnia 

warunki stawiane pracom doktorskim i wnioskuję o dopuszczenie jej Autora do dalszych 

etapów postępowania doktorskiego.

 

                                                                       Waldemar Baraniewski               

 

  


