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Marek Włodarczyk, analizując sztukę lat pięćdziesiątych w relacjach 

do władzy, stwierdził, że w tym czasie „odwilż jest integralną częścią 

stalinowskich represji”1. Jednak podobną zasadę rządzącą usytuowa-

niem sztuki w relacjach władzy można zaobserwować także później. 

W całej historii politycznej Polski powojennej do 1989 roku odwilż 

i represja były częścią dialektyki władzy służącej pragmatyce jej 

sprawowania. Oczywiście, nie był to proces stały i linearny. Represja 

i odwilż występowały w różnych okresach z różną intensywnością. 

Także w różnych okresach dotyczyło to różnych grup, środowisk. 

Niemniej sama zasada dialektyki odwilży i represji była stałym 

składnikiem relacji władzy i sztuki okresu PRL-u. Jednak taka re-

lacja jest możliwa tylko w państwie totalitarnym. Owa dialektyka 

jest ściśle powiązana z totalitarnym sposobem sprawowania władzy, 

opartym na totalnej kontroli jednostek i całej sfery instytucjonalnej. 

Dlatego w Polsce była ona trwałym elementem pragmatyki władzy 

do 1989 roku. W latach pięćdziesiątych, o których pisze Włodarczyk, 

pragmatyka mieszała się z ideologią, napędzając relację dialektycz-

ną odwilży i represji. Ale w latach siedemdziesiątych, o których pi-

szę tu najwięcej – gdyż były one najważniejsze dla rozwoju sztuki  
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współczesnej mającej proweniencję postkonceptualną – pozostała 

już tylko pragmatyka władzy. W systemie demokratycznego sprawo-

wania władzy te relacje władzy i sztuki miały charakter rozproszo-

ny i nie podlegały mechanizmom kontroli scentralizowanej władzy. 

Stąd dialektyka odwilży i represji nie mogła funkcjonować jako na-

rzędzie władzy. 

Zidentyfikowanie i opisanie tej relacji stanowi kontekst, ramę – 

w rozumieniu Piotra Piotrowskiego2 – mogącą posłużyć do rozwija-

nia politycznych interpretacji sztuki, także tej, która nie jest wprost 

polityczna, ba – jest nawet w sposób manifestacyjny apolityczna, 

czyli skupiona na analizach strukturalnych i zagadnieniach formal-

no-artystycznych. W cytowanym wyżej tekście Włodarczyk zwraca 

uwagę na to, że tam, gdzie – zgodnie z modernistycznym paradyg-

matem – sztuka zajmowała się sobą, a więc funkcjonowała w ramach 

swojej autonomii i jej pilnowała w relacjach z władzą – tam władza 

nie ingerowała. Władza nie wchodziła w spory o definicje sztuki, a to 

było istotą modernistycznego podejścia. Jednak nie do końca. Niein-

gerencja, o jakiej mówi Włodarczyk, dotyczy poziomu decyzji partii 

rządzącej przekładanej na praktykę społeczną. Tak było w badanych 

i opisywanych przez niego latach pięćdziesiątych. Jednak w następ-

nych dekadach w tym sensie władza sztuką się nie zajmowała, choć 

nie ma badań dokumentów KC PZPR pod względem podejmowania 

na tym szczeblu tematu sztuki. Mamy jednak wiele świadectw bez-

pośrednich artystów i organizatorów życia artystycznego, boryka-

jących się z ekspozyturami władzy na poziomie lokalnym. Sztuką 

cały czas zajmowały się odpowiednie instytucje, jak cenzura czy 

organy administracji państwowej niższych szczebli, ściśle kontrolo-

wane przez partię rządzącą. Za ich pomocą cały czas funkcjonowała 

dialektyka odwilży i represji jako sposób sprawowania władzy w to-

talitarnym państwie. Najwyraźniej urzędnicy (nominaci partyjni) 

sami wiedzieli, co mają robić. A artyści wiedzieli, co owi urzędnicy 
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mają robić – nie byli naiwni. Dlatego próbowali znaleźć modus vivendi 

z władzą. I byli w tym skuteczni. 

W Polsce powstał niezwykle silny ruch oddolnych inicjatyw arty-

stycznych (ARI – Artist Run Initiatives), który w latach sześćdziesią-

tych, a zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, w ramach paradygmatu 

sztuki konceptualnej stworzył alternatywny wobec oficjalnego świat 

sztuki z własnym systemem wartościowania3. Można więc postawić 

tezę, że ów ruch jako całość był par excellence polityczny i taki też 

charakter miała działalność w jego ramach, nawet gdy nie łączyła się 

wprost ze składaniem politycznych deklaracji. Sztuka polityczna nie 

musi przecież wyrażać się wprost poprzez ilustrowanie treści dyskur-

sywnych. Awangarda konstruktywistyczna wyrażała swój program 

polityczny poprzez abstrakcję, a suprematyczny pogrzeb Malewicza 

był manifestacją utraconej wolności sztuki. W latach siedemdziesią-

tych w warunkach społeczno-politycznych panujących w Polsce bu-

dowanie enklaw niezależności artystycznej miało również sens anty-

systemowy. Miały one wymiar środowiskowy, obejmowały niewielkie 

grupy towarzyskie, ale zarazem było ich bardzo wiele, tak iż tworzyły 

ogólnopolską sieć wymiany artystycznej, a nawet międzynarodową 

(nazwa Galeria Wymiany założona przez Józefa Robakowskiego wła-

śnie na ten aspekt miała wskazywać). Ich polityczny wymiar stał się 

szczególnie widoczny w latach osiemdziesiątych, gdy w warunkach 

stanu wojennego owe enklawy, mimo likwidacji działalności placó-

wek zagnieżdżonych przy rozmaitych oficjalnych instytucjach, niemal 

natychmiast odrodziły się w miejscach prywatnych. 

Jak wspomniałem powyżej, w Polsce lat sześćdziesiątych i sie-

demdziesiątych w sferze publicznej, instytucjonalnej, wszyscy znali 

już swoje role i odgrywali je we wzajemnych kontaktach, co dotyczy-

ło zarówno administracji, jak i artystów. Świadomość totalitarnego 

charakteru władzy wspieranej z Moskwy, jak i niemożność zmiany 

tego stanu rzeczy, była powszechna. Ten stan można nazwać stanem 
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równowagi między odwilżą a represją. To zapewne stąd wynikają 

opinie, jak Włodarczyka, że władza koncesjonowała awangardę, a ar-

tyści na to się godzili. Były jednak takie zjawiska artystyczne, które 

przekraczały akceptację władzy. Stąd w historii sztuki polskiej tego 

okresu pojawiły się dzieła-testy, które odsłaniały charakter władzy, 

a także ukazywały granicę ówczesnego status quo, czyli zakłócały 

balans odwilż-represja. Były one najczęściej związane z sytuacjami, 

gdy sztuka wkraczała w mechanizmy instytucjonalne oraz gdy sztu-

ka wchodziła w przestrzeń publiczną.

W tym okresie sztuka o nowoczesnych formach w przestrzeni pu-

blicznej niemal nie istniała. Oczywiście można wskazać takie reali-

zacje. Jednak przykłady pochodzące z plenerów, jak Osieki, Puławy 

czy studencka Nowa Ruda, a także Elbląg, dotyczą sytuacji ograni-

czonego funkcjonowania sztuki, gdzie prezentacje albo miały charak-

ter zamknięty, albo prowincjonalny i nie mogły szerzej oddziaływać 

społecznie, zwłaszcza na środowiska opiniotwórcze, mogące wywie-

rać nacisk na władzę – a takie były w dużych miastach. Dlatego też 

instalacja Ewy Partum Legalność przestrzeni (1971) w Łodzi była tak 

wyjątkowa. Składała się ona z tablic z hasłami czegoś zabraniającymi 

oraz znaków zakazu. Hasła były częściowo zapożyczone z „paryskiego 

maja”, jak „Zabrania się zabraniać”. Ale nawet bez zrozumienia tej pro-

weniencji były rewoltujące w polskiej rzeczywistości. 

Najważniejsze było jednak powiązanie za pomocą znaku i komu-

nikatu przestrzeni miasta oraz sztuki, a raczej uczynienie miasta 

i toczącego się w nim życia częścią dzieła sztuki. Następowało więc 

wyjęcie przestrzeni publicznej spod kontroli władzy, a zarazem wyję-

cie spod kontroli władzy wyobraźni obywateli, którzy mogliby zacząć 

myśleć i kształtować swoje poglądy i emocje poza wpływem propa-

gandy władzy. Taką przestrzenią był kościół i władza się z tym z musu 

godziła. Ale tym bardziej była wyczulona na inne próby wyjmowania 

wyobraźni obywateli spod jej kontroli. 
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Legalność przestrzeni pozostała manifestacją odosobnioną w swoim 

czasie, zwłaszcza pod względem rozbudowanej i kompleksowej formy 

realizacji (na której szczegółowe omawianie nie ma tu miejsca). Inne 

przykładowe realizacje w przestrzeni publicznej, jak transparent An-

drzeja Partuma Milczenie awangardowe, rozwieszony nad Krakowskim 

Przedmieściem w Warszawie (1975), był działaniem w o wiele mniej-

szej skali, zrealizowanym do filmu Robakowskiego Żywa galeria, a co 

najważniejsze – dotyczył awangardy, a więc owego obszaru autonomii, 

w który władza nie chciała ingerować. Transparent – gest Partuma – 

został jednak szeroko rozpowszechniony jako fotografia-znak i stąd stał 

się ważną manifestacją. Ponieważ wtedy sztuka zaistniała w przestrze-

ni publicznej tylko na moment, tym bardziej ukazała się jej nieobecność 

w tej przestrzeni, a brak głosu artystów stał się tym bardziej wymowny. 

Innego rodzaju przykład to nielegalny udział Jerzego Trelińskiego 

w pochodzie pierwszomajowym w Łodzi, gdy przemaszerował przed 

trybuną z hasłem „Treliński”. Skandal postanowiono zatuszować jako 

wybryk studencki. Roman Artymowski, wtedy rektor ASP, przekonał 

odpowiednie czynniki kontrolne władzy, że więcej szkody zrobi wy-

rzucony z uczelni męczennik niż spokojnie pracujący asystent. Nato-

miast działania Przemysława Kwieka i Marka Koniecznego były ob-

serwowane, gdyż chcieli oni reformować PSP, w której działali4. Po-

nadto Kwiek przez cały okres PRL-u (i także później) uprawiał swoją 

Sztukę Ministerstwa Kultury i Sztuki, niepokojąc tę instytucję rozmaity-

mi pismami. Zarazem chciał on połączyć sztukę współczesną z pro-

pagandą władzy. Jego propozycja spektaklu Proagit 2 na etapie wcze-

snego Gierka (rok po grudniu ’70) nie spotkała się ze zrozumieniem 

władzy. Nowa władza była już tylko pragmatyczna i nie potrzebowała 

ideologów i ideologii. Jako pierwszy ową niemożność i bezcelowość 

współpracy z władzą zrozumiał Zygmunt Piotrowski, który wcześniej 

przygotował pierwszą wersję tego spektaklu Proagit 1 i po tej próbie 

obrazowania środkami sztuki nowego „ducha” władzy – wycofał się. 
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Leszek Przyjemski i Anastazy Wiśniewski proponowali inne podej-

ście, nazwane przeze mnie „sytuacjonistycznym”5. W Polsce sytuacjoni-

ści przyjęli strategię detournament wobec władzy, choć inaczej niż sytu-

acjoniści na tzw. Zachodzie, nie stawiali sobie ideologicznego celu wy-

wołania rewolty zmieniającej władzę. Natomiast sama praktyka detour-

nament polegała tu na użyciu elementów systemu władzy, ale zarazem 

skierowaniu ich przeciw temu systemowi, a rebours, czyli była zgodna 

z ideą Guy Deborda6. Projekt Galerii Tak miał poprzez potakiwanie – 

przyzwalanie, akceptowanie – naśladować działania oficjalnych insty-

tucji zajmujących się w ramach swoich zadań kontrolnych wydawaniem 

pozwoleń na tworzenie sztuki, a więc wcielaniem w życie dialektyki 

odwilży i represji. Galeria Tak wydawała się żartem, ale tak jak u dada-

istów, była żartem na poważnie, czyli poprzez żart mówiła coś ważne-

go o świecie otaczającym. Przyjemski konsekwentnie, od początku lat 

siedemdziesiątych aż do swojej emigracji z Polski w 1980 roku, używał 

w swoich pracach czerwonego i biało-czerwonego płótna flagowego, 

wprowadzając w różne sytuacje, akcje, instalacje ikonosferę władzy. 

Taką aranżację z użyciem płótna flagowego wykonał z Wiśniewskim 

w Elblągu w Elbląskim Domu Kultury, gdzie wtedy obaj pracowali, pod-

czas pleneru Zbliżenia Młodego Warsztatu Twórczego. Wtedy też odbyła 

się także tzw. „Gra na Wzgórzu Morela” będąca typem hansenowskiej 

„gry plastycznej”. Praca Przyjemskiego również była grą plastyczną, ale 

zarazem grą z władzą i jej środkami propagandy wizualnej.

Wszystkie prace Przyjemskiego były testami i władza odpowia-

dała na nie represjami. Dialektyka odwilży i represji sprawdza się 

w jego przypadku bardzo dowodnie. Artysta nieustannie pracował 

i podejmował próby wystawiania; czasami to się udawało, ale osta-

tecznie został wypchnięty do działania w sferze prywatnej. Działal-

ność artystyczna Przyjemskiego, rozpatrywana z punktu widzenia 

przyjętego w tym artykule, jest najbardziej konsekwentnie uprawia-

ną w sztuce polskiej krytyką władzy7. 



W Ł A D Z A  V S .  S Z T U K A  W  P R L - U  I  D Z I Ś4 3

Strategia Galerii Tak jest modelem strategii postępowania ca-

łej formacji dążącej do zbudowania alternatywnego świata sztuki 

i dystrybucji własnych wartości poza oficjalnymi instytucjami albo 

pasożytniczo, poprzez zagnieżdżenie się w nich. Tak powstał ruch 

galerii konceptualnych, powiązany z plenerami, konferencjami etc. 

Przykłady takich inicjatyw pojawiły się już wcześniej: Krzysztofory, 

Galeria odNowa czy Foksal; jednak na gruncie sztuki konceptualnej 

działalność organizacyjna, jak prowadzenie galerii czy konferencje 

i sympozja, była równa działalności artystycznej. Stąd też szczegól-

ne powiązanie sztuki i polityki w okresie od około roku 1970 do 1989.

W każdym z tych okresów PRL-u inne były relacje władzy i sztu-

ki. Lata pięćdziesiąte opisał Włodarczyk. W latach sześćdziesiątych 

władza kierowała się wytycznymi propagandy. Ich realizacją było 

np. Sympozjum w Puławach (1966) i jego klęska – artyści znaleźli 

sposób na krytykę poczynań władzy. Kluczowa praca tego pleneru – 

Włodzimierza Borowskiego podniesienie do rangi dzieła sztuki pie-

ca w Zakładach Azotowych, użytego w jego performansie tak jak re-

ady made, zapewne przyczyniło się do tego, że władza zaniechała du-

żych imprez mających pokazać jedność artystów i robotników, sztuki 

i wielkiego przemysłu8. To także przykład porażki funkcjonowania 

dialektyki odwilży i represji. Choć jeszcze Stefan Papp zrobił impre-

zę opartą na podobnym założeniu w zakładach im. Szadkowskiego 

w Krakowie (1975). Ale było to bardzo spóźnione przedsięwzięcie. 

I równie nieudane. Nie było współpracy z władzą, a publiczność nie 

wiedziała, po co jej się taką sztukę pokazuje. Alienacja władzy z jed-

nej strony, a sztuki z drugiej, była już całkowita, a hasła propagando-

we były zupełnie puste9. 

Ciekawym przykładem jest WFF (1970–1977), wyrastający 

z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Strukturalizm prac WFF był przez 

szkołę odrzucany jako formalizm. Filmówka była instytucją powo-

łaną do realizowania propagandy władzy, i to środkami, które sama 
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władza uznawała za niezwykle ważne. Natomiast filmowe i fotogra-

ficzne realizacje WFF są kluczowe dla historii sztuki konceptualnej 

w Polsce, gdyż wprowadzają w jej ramy tzw. „nowe media” i na tym 

terenie grupa została dowartościowana artystycznie. Ale w świecie 

filmowym ich sztuka była zamachem na cele kinematografii PRL-u. 

Z jednej strony artyści WFF kpili wprost z tzw. „wielkich twórców” 

kinematografii polskiej, uznawanych przez władzę, czego kulmina-

cją była sytuacja strajkowa roku 1981. Ale wcześniej wypuszczali oni 

regularnie teksty krytyczne wobec establishmentu. Np. Oświadczenie 

z 1972 roku, podpisane przez Wojciecha Bruszewskiego, Marka Ko-

terskiego, Józefa Robakowskiego i Antoniego Mikołajczyka, będące 

krytyką festiwalu w Zakopanem10 czy tekst Robakowskiego Paszkwil 

na polską kinematografię11, czy Bruszewskiego manifest Nie chodź do 

kina, wymieniający twórców – przeciwników artystycznych, nie-do-

-oglądania dla artystów WFF12. „Warsztatowcy” byli przez władzę 

ostro atakowani, np. podczas festiwali filmowych, na których prezen-

towali swoje prace. Tak więc realizowana przez nich wersja koncep-

tualizmu z użyciem mediów była zarazem par excellence polityczna. 

Przykładów prac – testów władzy można podać więcej. Za każ-

dym razem zmuszały one władzę do wyboru odwilży bądź represji. 

Obecnie znów powstały w Polsce warunki do powrotu funk-

cjonalności dialektyki odwilży i represji. Mimo innych uwarunko-

wań zewnętrznych, metodologia relacji władzy i sztuki jest w wie-

lu aspektach podobna do tej z lat pięćdziesiątych, opisanych przez 

Włodarczyka. Po wyborach parlamentarnych w 2015 roku mamy peł-

nię władzy jednej partii. Pragmatyka władzy miesza się z ideologią 

nacjonalistyczną i religijną. Władza partyjna ma ambicje totalitar-

ne – ustawowej kontroli życia jednostek i życia społecznego, w tym 

sztuki poprzez projektowanie na szczeblu centralnym mechanizmów 

kontroli instytucjonalnej i delegowanie zadań do jednostek admini-

stracji lokalnej i podległych jej placówek. Przywrócona została decy-
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dująca rola centralnego, partyjnego ośrodka sterującego, a wraz z nią 

funkcjonalność dialektyki odwilży i represji. W ten sposób władza 

znów, chcąc nie chcąc, zaczyna definiować sztukę, odpowiadać na 

pytanie, co jest dziełem, a co nie, kto jest artystą a kto nie. Władza 

wie i otwarcie mówi o tym, jaką sztukę będzie zwalczać, a jaką może 

ewentualnie dopuścić do głosu, gdzie i na ile będzie stosować repre-

sje, a gdzie i na ile odwilż. Zapewne szybko pojawią się dzieła-testy 

sprawdzające granice między odwilżą a represją i ukazujące „naturę” 

tej władzy. Przy totalitarnym charakterze władzy jest to nieunik-

nione. Zwłaszcza, że sztuka współczesna oprócz postkonceptualnej 

formy, o czym wspomniałem wyżej, bazuje na metodach konteksto-

wych. Zarazem, ponieważ totalitaryzm chce kontrolować „wszyst-

ko” – to również „wszystko” może stać się polityczne i krytyczne, tak 

jak to działo się w PRL-u. Przy czym sytuacja rozwija się dynamicz-

nie i między momentem, gdy powstaje ten tekst a jego ukazaniem się 

w druku może się wiele wydarzyć. 

SŁOWA KLUCZOWE: TOTALITARYZM, DEMOKRACJA, STALINIZM, 
ODWILŻ, REPRESJA, MAREK WŁODARCZYK, KONCEPTUALIZM, 

KONTEKSTUALIZM, POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA, WYBORY 2015      
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Łukasz Guzek
POWER VERSUS ART IN POLISH PEOPLE’S REPUBLIC AND TODAY

The basis of this study is Mark Wlodarczyk’s paper on research method-

ology of art history in Polish People’s Republic, especially in the 1950’s. 

Włodarczyk put the thesis that power in that decade, standing under the 

banner of Stalinism, introduced elements of a thaw in the art, but at the 

same time they continued the policy of repression. Meltdown was an im-

manent part of policy. However, policy enforcement can be seen in the 

pragmatics of government throughout the entire period of communism. 

Hence the thesis of this article on the dialectics of thaw and repression as 

the dominant instrument of power used in art, as this area of power rela-

tions is discussed here. Among the examples, there are mainly those from 

the seventies, for a period of domination of conceptual art is considered 

a period when artists concentrated on the autonomy of art, and abandoned 

their social engagement in order to avoid repression. That consensus with 

the government, however, was apparent. Artists still challenged the tol-

erance of power and thus triggered a dialectic of thaw and repression, 

and the government showed its totalitarian face. After 1989, the power in 

a democratic system is distributed, therefore the dialectic of thaw and re-

pression loses its functionality. Also, Włodarczyk described the situation in 

Poland after the elections of 2015. He believes that political and totalitar-

ian method of governance brings back functionality of dialectic thaw and 

repression against contemporary art.

KEYWORDS: TOTALITARIANISM, DEMOCRACY, STALINISM, 
THAW, REPRESSION, MAREK WLODARCZYK, CONCEPTUALISM, 
CONTEXTUALISM, POLISH CONTEMPORARY ART, ELECTIONS 2015


