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Refleksja  nad  realizmem  socjalistycznym  w  Polsce  stała  się  w  ostatnich  latach

przedmiotem licznych studiów z zakresu historii sztuki i kultury. Socrealizm coraz mniej jawi

się  jako  monolityczna  doktryna,  natomiast  istotniejsze  stają  się  odstępstwa,  zasadnicze

przemiany  w  społeczeństwie  i  kulturze  okresu  stalinizmu,  jawiące  się  jako  procesy  o

istotnych  dla  następnych  pokoleń  konsekwencjach.  Szczegółowe  monografie  zarówno

uwzględniają  wnikliwe  studia  architektoniczne  (por.  Waldemar  Baraniewski,  Pałac  w

Warszawie,  Warszawa  2014),  historię  wystaw  (Karolina  Zychowicz,  Paryska  lewica  w

stalinowskiej  Warszawie,  Warszawa  2014),  czy  podyktowane  nowymi  założeniami

metodologicznymi  spojrzenie  na  socrealizm  i  jego  społeczne  następstwa  (Ewa  Toniak,

Olbrzymki,  Kraków  2008,  Andrzej  Leder,  Prześniona  rewolucja,  Warszawa  2015).  Okres

pierwszej połowy lat 50. znalazł się również w centrum wystaw, kreślących złożoną geografię

artystyczną (Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna, kurator Joanna Kordjak-Piotrowska,

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2014-2015).

W te przedsięwzięcia, dotyczące szczegółowych rozważań nad wybranym aspektem

socrealizmu,  wpisuje   się  rozprawa  ks.  mgra  Mikołaja  Niedojadło,  podejmująca  temat

plakatów propagandowych i filmowych z pierwszej połowy lat 50. Chociaż plakaty polityczne



i społeczne stanowiły jedno z głównych narzędzi ideologicznej organizacji, nie doczekały się

dotychczas całościowego opracowania. Taka próba przyświeca rozprawie doktoranta.

Praca  składa  się  z  czterech  zasadniczych  rozdziałów,  uzupełnionych  aneksami  w

postaci  zestawień autorów plakatów i typów przedstawień oraz ilustracji.  W sumie praca

liczy ponad dwieście stron. Rozległość analizowanego materiału została uporządkowana przy

pomocy dwóch kryteriów:  pokoleniowego,  określającego chronologię  oraz  tematycznego,

związanego z funkcją plakatu (politycznego, społecznego i filmowego). Te dwie osie znalazły

swoje  zwieńczenie  w  analizach  plakatów  trzech  wybitnych  twórców:  Tadeusza

Gronowskiego,  Tadeusza  Trepkowskiego  oraz  Wojciecha  Zamecznika,  akcentujących

odmienny charakter uprawianej przez nich sztuki. Dwie perspektywy – historyczna i ideowa -

konstruujące układ pracy, znalazły odzwierciedlenie także w poszczególnych rozdziałach.  

Pierwsze  dwa  rozdziały  zostały  poświęcone  historycznej  genezie  socrealizmu,

politycznym i  społecznym implikacjom wprowadzania sowieckiego reżimu oraz zależności

socrealizmu w Polsce od wzorców sztuki radzieckiej. Dwa następne rozdziały koncentrują się

na  analizach  poszczególnych  prac,  kreśleniu  sylwetek  twórców,  różnicowaniu  obszaru

schematów przedstawień socrealistycznych w konkretnych projektach. Rozprawa prezentuje

dosyć dobrze opracowaną w literaturze przedmiotu formułę importu gotowej doktryny oraz

jej  lokalnego  zróżnicowania,  pokazywania  zależności,  ale  i  odstępstw,  wynikających  z

odmiennych  doświadczeń  artystycznych  twórców,  reprezentujących  różne  formacje  i

artystyczne pokolenia.

W  kontekście  nowszych  badań  można  oczywiście  zastanawiać  się  nad  pewną

schematycznością zaprezentowanego modelu: paraleli i modyfikacji. Rozprawa odwołuje się

do  ugruntowanego  sposobu  pisania  o  socrealizmie,  w  mniejszym  stopniu  odsłaniając

dynamikę procesów historycznych i artystycznych. Socrealizm jawi się jako gotowa formuła

ukształtowana w latach 30. w Związku Radzieckim i następnie, wraz z przejęciem władzy,

eksportowana na teren Polski  Ludowej.  Ten pierwszy aspekt,  dosyć zróżnicowanego pola

kształtowania się realizmu jeszcze w latach 20. w porewolucyjnej Rosji w kręgu postulatów

awangardowych i społecznych (Proletkult, Stowarzyszenie Artystów Rewolucyjnej Rosji) ma

dla  rozprawy  mniejsze  znaczenie,  drugi  zaś  istotniejsze.  Szerszego  namysłu  wymagałoby

użycie plakatu w kręgu dyskusji  nad „realizmem” i „realizmami” w latach 40. w Polsce, a

także obszerniejsze omówienie zmian instytucjonalnych. Wprowadzenie doktryny nie miało

charakteru  punktowego,  odpowiadało  również  prowadzonym  dyskusjom  artystycznym  i



krytycznym,  a  wreszcie  tworzeniu  adekwatnych  instytucji,  które  narzucały  centralizację

systemu  zamówień  i  dystrybucji,  odpowiadając  do  pewnego  stopnia  postulatom

formułowanym  wobec  zadań  państwa  jeszcze  w  latach  30.  Ciekawe  w  tym  względzie  i

zasadnicze dla rozwoju sztuki plakatu były Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne i Film Polski -

kontrolując,  pełniły  jednocześnie  rolę  mecenasa.  Szersze  opisanie  ich  funkcjonowania

pozwoliłoby  określić  szczególną  rolę  plakatu  w  polityce  kulturalnej  w  omawianym  i

późniejszym okresie, prowadząc do powstania tzw. „polskiej szkoły plakatu”. Obie instytucje

przyczyniły się do zdefiniowania tego medium w kategoriach nie tyle utylitarnych, co właśnie

artystycznych,  paradoksalnie  przyznając  twórcy  przynajmniej  pewną   artystyczną

suwerenność w stosunku do zachodnich plakatów komercyjnych.

W dalszych  fragmentach,  prowadząc  trafne analizy,  rozprawa podejmuje  problem

kopiowania  wzorców  radzieckich,  jednocześnie  w  tej  estetyce  cytatu  i  zawłaszczania

odkrywając ogólniejszy cel ideologiczny: „Nie można jednak zapominać – pisze autor – że

jedną  z  elementarnych  zasad  budowy  nowego  socjalistycznego  ładu  była  instytucja

nacjonalizacji. Zgodnie z ideologią komunistyczną polegała ona na zawłaszczeniu majątków

ziemskich  oraz  innych  własności.  Jednakże  działała  nie  tylko  w  odniesieniu  do  dóbr

materialnych. Na takiej samej zasadzie przejmowane były także wartości estetyczne, cenne z

punktu widzenia marksistowskich zasad funkcjonowania społeczeństwa proletariackiego. I

tak, jak u podstaw socrealizmu jako doktryny leżały przyjęte i uznane za własne elementy

nurtów artystycznych poprzednich epok, tak też działo się w poszczególnych gałęziach sztuki

jeśli chodzi o zawłaszczanie motywów, symboliki, alegorii” (s. 58). Ten fragment ciekawy i

inspirujący  wydaje  się,  że  powinien  znaleźć  swoje  obszerniejsze  rozwinięcie  w  dyskusji

(podejmowanej  wcześniej  przez  Wojciecha  Włodarczyka,  por.  Przestrzeń  i  własność,  [w:]

Grupa „Zamek”.  Konteksty – wspomnienia – archiwalia,  Lublin  2009,  s.  11-27.)  na temat

funkcjonowania  i  rozumienia  przestrzeni  publicznej  w  PRL-u  –  kategorii  centralnej  dla

udostępnienia  plakatów  publiczności.  Ten  aspekt  mógłby  zostać  uwypuklony  poprzez

rekonstrukcję  sposobów  udostępniania  i  prezentowania  plakatów  w kontekście  ulicy,  na

podstawie  archiwalnych  kronik  i  zdjęć,  konkretyzując  ich  ideologiczny  potencjał  poprzez

zastosowanie  analiz  z  obszaru  „estetyki  recepcji”.  Przy  okazji  dodajmy,  zatrzymując  się

jeszcze przy tym fragmencie rozprawy, że autor wskazuje na jednorodne, radzieckie źródło

inspiracji,  określającej  zakres  funkcjonowania  socrealizmu,  warto  jednak  zauważyć,  że



geografia artystyczna mimo totalitarnego gorsetu była bardziej zróżnicowana i modelowanie

kategorii realizmu było kształtowane także innymi kierunkami podróży artystycznych.

Dwa  kolejne  zasadnicze  rozdziały  odnoszą  się  do  próby  systematyzacji  plakatów

wobec  prezentowanych  tematów  biorąc  pod  uwagę  klucz  generacyjny.   Autor  wnikliwie

analizuje  charakterystyczne  motywy  i  tematy,  ukazując  ich  powtarzalność,  zgodnie  z

ideologicznie zarysowanym formatem, ale i próbę wypracowania indywidualnego języka. Ta

część  pracy,  uzupełniona  aneksem,  ukazuje  rozległy  korpus  plakatów  socrealistycznych.

Kompozycja pracy określona funkcjonalnymi zadaniami plakatu agitacyjnego i reklamowego

(w odniesieniu do plakatu społecznego, politycznego oraz filmowego) pozwala na badanie

zapożyczeń,  powtórzeń  i  innowacji,  co  stanowi  zasadniczy  temat  rozprawy  doktoranta

(pokazany m. in. na podstawie twórczości Henryka Tomaszewskiego z tamtego okresu, s. 81).

Bardziej precyzyjna analiza chronologiczna pozwoliłaby jednak odtworzyć zmieniające się tło

praktyki  socrealistycznej  w  pierwszej  połowie  lat  50.  Na  tym  tle  odwołanie  do  pojęcia

„plakatowości obrazu socrealistycznego”, którym posłużyła się Maryla Sitkowska (Plakatowa

sztuka socrealizmu, w: Oblicza socrealizmu (katalog wystawy), red. M. Sitkowska,  Muzeum

Narodowe  w  Warszawie,  Warszawa  1987),  mogłoby  prowadzić  do  ogólniejszej  refleksji,

dotyczącej  przekształcenia  estetyki  i  składni  obrazu  socrealistycznego  według  form

plakatowych.  Autor  jednak  wybrał  szerszą  skalę  badanego  zjawiska,  przyglądając  się

formacjom  pokoleniowym,  omawiając  bardziej  szczegółowo  twórczość  trzech  wybitnych

przedstawicieli:  Gronowskiego,  Trepkowskiego  oraz  Zamecznika,  akcentując  program

indywidualizacji  języka  artystycznego,  suwerenności,  a  jednocześnie  sukcesji  praktyk

projektowych, które skutkowały powstaniem „polskiej szkoły plakatu”. Trafne ujęcie cech,

charakteryzujących  kategorię  „szkoły”,  na  dalszy  plan  odsunęło  odrębne  problemy

podejmowane  przez  poszczególnych  autorów,  z  jednej  strony  postulujących

usamodzielnienia sztuki plakatu, a z drugiej wpisujących, jak Zamecznik, swoją twórczość w

program modernizacji  i  nowoczesności.  Podział  ze  względu na  generacje  artystyczne  nie

prowadzi również do jednoznacznej konkluzji związanej z opisaniem postaw poszczególnych

artystów  wobec  doktryny  socrealistycznej  (przykład  Gronowskiego  jako  nestora  został

wydobyty  w  sposób  szczególny).  Nie  wynika  z  niego  zasadniczy  problem,  pozwalający

określać  rolę  socrealizmu  w  twórczości  poszczególnych  twórców  ze  względu  na  różnicę

wieku, a przynajmniej nie został wydobyty w sposób przekonujący.



Zawarte powyżej polemiczne uwagi nie umniejszają wagi rozprawy. Mają za zadanie

podjęcie dyskusji wobec ważnych, przedstawianych przez autora zjawisk. Rozprawa napisana

dobrym językiem odtwarza i  porządkuje  duży obszar  kultury polskiej,  zgodny z  wzorcem

socrealizmu, ale i wobec niego odrębnym.  Praca oparta na długich i forsownych kwerendach

zbiera  i  interpretuje  bogaty  zbiór  plakatów,  systematyzując  go  i  porządkując  wobec

zaproponowanych kategorii.

Wobec  powyższych  uwag  wnioskuję  do  Rady  Wydziału  Nauk  Humanistycznych  KUL  o

przyznanie stopnia doktora ks. Mikołajowi Niedojadło.


