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o państwowym systemie sztuki lat 70. pisze się źle albo w ogóle. nie jest to reto-
ryczna przesada. bazowym opracowaniem w tym obszarze nadal pozostaje wy-
dana w 1991 roku Dekada piotra piotrowskiego¹. w książce tej organizacja życia 
artystycznego lat 70. poddana została miażdżącej krytyce we wszystkich bodaj 
wymiarach: etycznym, artystycznym, politycznym, ekonomicznym. i chociaż pio-
trowski po latach korygował zawarte w Dekadzie ustalenia, to wyłącznie w odnie-
sieniu do tych zjawisk artystycznych, które, jak przyznawał, niesłusznie pominął ². 
w tę samą stronę szła książka łukasza rondudy Sztuka polska lat 70. Awangarda, 
która, zgodnie z tytułem, poddawała rewizji wyłącznie obraz sztuki dekady³. 
w efekcie wizja państwowego systemu sztuki – a więc całości organizacji życia 
artystycznego (mecenat, system wystawienniczy, rynek plastyczny itp.) – zawarta 
w Dekadzie pozostaje bez zmian od ponad ćwierćwiecza. perspektywa badawcza 
piotrowskiego nie była oczywiście neutralna. przeciwnie, tekst autora Znaczeń 
modernizmu należał do swego miejsca i czasu. czas ten to okres hegemonii dys-
kursu transformacyjnego, a więc takiego, który – jak zauważył boris buden – po-
zycjonował komunizm jako nieetyczny nie tylko w wymiarze politycznym, ale rów-
nież ekonomicznym („rozdawnictwo” etc.)⁴. na płaszczyźnie politycznej podejście 
to skutkowało gwałtownymi neoliberalnymi reformami i odejściem od modelu pań-
stwa opiekuńczego. z kolei tam, gdzie dokonywała się praca pamięci, a więc w ob-
szarze nauk humanistycznych, dominację uzyskał paradygmat metodologiczny, 
który w obszarze anglosaskiej sowietologii nosi miano „totalitarnego”. to klasycz-
ne już (powstałe w połowie lat 50.) ujęcie badawcze koncentruje się na historii 

 1
p. piotrowski, Dekada. O syndromie lat siedemdziesiątych, 
kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i selek-
tywnie, poznań 1991; zob. też w. włodarczyk, „Nowocze-
sność” i jej granice, [w:] Sztuka polska po 1945 roku. Ma-
teriały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, 
listopad 1984, red. t. hrankowska, warszawa 1987.
 2
zob. Miłość do emancypacji. O warsztacie i zaangażowa-
niu badacza-humanisty z Piotrem Piotrowskim rozmawiają 
Luiza Nader, Katarzyna Bojarska i Adam Mazur, http://pi-
smowidok.org/index.php/one/article/view/87/115 (dostęp: 
7.06.2018).

 3
ł. ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, warszawa–
jelenia góra 2009.
 4
b. buden, Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu, war-
szawa 2012.
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ogłoszonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. historycy zgadzają się, że w pierw-
szej połowie dekady wzrost zamożności społeczeństwa był skokowy. w latach 
1970–1980 przybyło pół miliona miejsc pracy, właściwie we wszystkich grupach 
zawodowych wzrosły płace – w 1975 roku były one wyższe aż o 41,5% w stosunku 
do roku 1971. zwiększono wydatki na powszechne świadczenia socjalne, postę-
powało też odpolitycznienie życia codziennego, liberalizacja nauki, kultury i sztuki – 
największe w dziejach prl. wyjazdy na zachód liczono w dziesiątkach tysięcy¹². 
znacznie poluzowano cenzurę, przy czym trzeba pamiętać, że skala społecznego 
oddziaływania książek, filmów czy spektakli była nieporównywalnie większa niż 
dzieł plastycznych – władze uznawały plastykę za tak samo niegroźną jak muzykę¹³. 
oczywiście w latach 70. PzPr nie rezygnowała z kierowniczej roli, a prl pozosta-
wał państwem autorytarnym. mimo to akceptacja systemu była w dekadzie gierka 
największa w powojennej historii. model gierkowskiej modernizacji, co warto pod-
kreślić, cieszył się szerokim poparciem również wśród inteligencji: w 1971 roku 
nowy styl sprawowania władzy pozytywnie oceniało 83% pracowników umysło-
wych¹⁴. PzPr przestała kojarzyć się wyłącznie z ideologicznym dogmatyzmem: 
w latach 1970–1980 liczba członków partii wzrosła o prawie milion. na początku 
1980 roku było to 3,1 mln osób (członków i kandydatów), co stanowiło 15% dorosłej 
populacji. w tym samym czasie całkowita liczba członków opozycji nie przekra-
czała 4000¹⁵. co szczególnie istotne z rewizjonistycznego punktu widzenia, gier-
kowski model modernizacji przyniósł największą zmianę wyobraźni społecznej od 
końca wojny. maciej gdula drobiazgowo opisuje te przemiany w artykule Odważ 
się być średnim!¹⁶. socjolog zauważa, że główną cechą lat 70. było odejście od 
symbolicznej dominacji dyskursu egalitarnego, z klasą robotniczą w jego centrum, 
na rzecz narracji o aktywnym społeczeństwie złożonym z kreatywnych jednostek. 
z tez do Vi zjazdu PzPr w 1971 roku znika formuła mówiąca o dyktaturze proleta-
riatu, a nowym podmiotem socjalistycznej modernizacji stała się klasa średnia. 
zmiana ta była widoczna na wielu poziomach: języka, kultury, nauki, gospodarki. 
plany centralne, nadal stanowiące podstawę kształtowania rozwoju, były teraz 
opracowywane przez grono niezależnych specjalistów – nową klasę ekspercką. 
gierkowski model socjalizmu zakładał większą innowacyjność, gotowość na 
współpracę międzynarodową, otwartość na problemy współczesności. oddolne 
inicjatywy nie podkopywały już systemu, lecz przeciwnie – wzmacniały go. zaczę-
ły się liczyć pomysłowość i skuteczność. jednocześnie rosło przyzwolenie partii 
na tzw. prywatną inicjatywę, zwieńczone zmianą Ustawy o organizacji handlu i in-
nego typu działalności w gospodarce nieuspołecznionej w 1974 roku. była to zmia-
na fundamentalna – oto partia odeszła od doktrynalnej zasady uspołecznienia 
środków produkcji. zdaniem gduli w efekcie tych przemian powstała klasa średnia. 
jednocześnie zaszła ważna zmiana generacyjna: około 1970 roku życie zawodowe 
podjęły osoby, które nie pamiętały ani stalinizmu, ani nawet poznańskiego paź-
dziernika¹⁷. to właśnie z tego pokolenia rekrutowały się nowe elity: menedżer, in-
żynier, ale także pracownik oświaty, służby zdrowia czy sektora kultury¹⁸. byli to 

 12
m. zaremba, „Bigosowy socjalizm”. Dekada Gierka, 
[w:] Polacy wobec PRL – strategie przystosowawcze, 
red. g. miernik, kielce 2003; m. zaremba, Koniec bi-
gosowego socjalizmu, http://krytykapolityczna.pl/kul-
tura/historia/zaremba-koniec-bigosowego-socjalizmu/ 
(dostęp: 7.06.2018); a. friszke, Polska. Losy państwa 
i narodu 1939–1989, warszawa 2002.
 13
a. krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy 
kultury wobec systemu politycznego PRL (1975–1980), 
warszawa 2004; m. zaremba, „Im się zdaje, że zapo-
mnimy. O nie!” Rodowody rewolucji, „teksty drugie” 
2016, nr 6, s. 153.

 14
m. zaremba, „Bigosowy socjalizm…”, dz. cyt., s. 200.

 15
j. eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęło Polską. 
Historia polityczna 1944 –1989, warszawa 2018, s. 335.

 16
m. gdula, Odważ się być średnim! Genealogia i przyszłość 
polskiej klasy średniej, „krytyka polityczna” 2015, nr 42, 
s. 83–132.
 17
b. brzostek, m. zaremba, Polska 1956–1976…, dz. cyt., 
s. 25–38.
 18
henryk domański za największą osobliwość klasy średniej 
uznaje właśnie jej wewnętrzne zróżnicowanie: obejmuje 
ona zarówno menedżerów, jak i lekarzy, urzędników, na-
uczycieli czy drobnych przedsiębiorców. h. domański, Pol-
ska klasa średnia, toruń, 2012, s. 13.

politycznej komunizmu, akcentując takie zagadnienia jak terror, cenzura, propa-
ganda czy zniewolenie⁵. przedstawiciele tej szkoły postrzegają komunizm jako 
sterowany odgórnie monolit, który miał trwać wyłącznie dzięki kontroli i manipula-
cjom, jakim poddawano bierne masy. w modelu tym społeczeństwo i władza (ro-
zumiana wąsko jako kierownictwo partyjne) to dwie oddzielne zbiorowości, które 
bądź to ze sobą walczą, bądź to pozostają w relacjach pan-poddany. po 1989 roku, 
co zrozumiałe, to właśnie amerykańscy badacze ze szkoły totalitarnej zyskali 
znaczną popularność wśród historyków z państw posowieckich⁶. książka piotrow-
skiego również wpisuje się w ten model. procesy zachodzące w latach 70. ukazy-
wane są w Dekadzie wyłącznie jako instrument propagandy. w tym ujęciu gierkow-
ska modernizacja jest zjawiskiem z gruntu fałszywym, jedynie propagandowo 
etykietowanym jako nowoczesne. taką samą funkcję pełnić miały mecenat i poli-
tyka kulturalna państwa. w tekście piotrowskiego związek polskich artystów pla-
styków (dalej: zPaP) występuje jako zrzeszenie cynicznych „chałturników”, „przy-
budówka partii komunistycznej”, czego – jak pisze piotrowski – „chyba nie trzeba 
dowodzić”⁷. partia traktowana jest jako wcielenie zła. gwarantowane wówczas 
większości grup zawodowych świadczenia socjalno-bytowe piotrowski opisuje 
wyłącznie jako walutę w procesie „kupowania” plastyków przez władze. kilkuna-
stotysięczne środowisko artystyczne miała trawić „degeneracja” i postępujące „ja-
łowienie”. karierę robili wyłącznie ci, którzy mieli „tupet”. zgoda na pracę w grani-
cach systemu identyfikowana jest przez piotrowskiego jako „konformizm”⁸. 
w niniejszym tekście chciałbym spojrzeć na „dekadę” z perspektywy rewizjoni-
stycznej, która powstała jako odpowiedź na model totalitarny⁹. jak ujęła to sheila 
fitzpatrick, jedna z najwybitniejszych przedstawicielek tego nurtu, rewizjoniści 
opisują dzieje komunizmu „od dołu do góry”, co w praktyce oznacza koncentrację 
na zagadnieniach związanych z procesami społecznymi, kulturą czy gospodarką, 
a w konsekwencji – odejście od czarno-białego, naznaczonego etyczną sankcją 
obrazu komunizmu¹⁰. w ujęciu tym za komunizmem stoją realne procesy moder-
nizacyjne czy emancypacyjne, a nie tylko terror i zniewolenie¹¹. zanim przejdzie-
my do właściwych rozważań, zarysujmy obraz lat 70. wyłaniający się z publikacji 

 5
za książkę definiującą paradygmat totalitarny uważa się: 
c. friedrich, z. brzeziński, Totalitarian Dictatorship and 
Autocracy, cambridge 1956.

 6
skutki tej fascynacji widać nie tylko po liczbie tłumaczeń  
 „totalitarystów”, np. richarda pipesa, ale także w fakcie, 
że polscy historycy historiografii przedstawiali rewizjo-
nistów jako „pożytecznych idiotów” kremla. zob. a. no-
wak, ZSRR jako przedmiot badań historycznych, „dzieje 
najnowsze” 1994; m. filipowicz, Emigranci i Jankesi. 
O amerykańskich historykach Rosji, lublin 2007.
 7
p. piotrowski, dz. cyt., s. 17.
 8
narrację tę dopełniała książka: a. wojciechowski, Czas 
smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesią-
tych, warszawa 1992. warto też przypomnieć, że Dekada 
ma swoje pierwociny w wystąpieniu piotrowskiego pod-
czas sesji stowarzyszenia historyków sztuki w 1984 roku, 
zob. p. piotrowski, Filozofia gestu, [w:] Sztuka polska po 
1945 roku…, dz. cyt.
 9
należy dopowiedzieć, że termin ten nie ma nic wspólnego  
z partyjnymi „rewizjonistami” (czyli np. liberalnym skrzy-
dłem pzpr), a dotyczy wyłącznie rewizji modelu tota-
litarnego. na temat obu tradycji szeroko pisze a. zysiak, 
Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwer-
sytet w robotniczym mieście, kraków 2016.

 10
s. fitzpatrick, Revisionism in Soviet History, „history and 
theory” 2007, vol. 46, nr 4, s. 77–91.
 11
perspektywa taka od pewnego czasu jest obecna rów-
nież w polskiej humanistyce, a w niewielkim stopniu także 
w obszarze historii sztuki. poza wymienioną już książką 
a. zysiak zob. np. b. brzostek, Paryże Innej Europy. War-
szawa i Bukareszt, XIX i XX wiek, warszawa 2015; m. za-
remba, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja 
na kryzys, kraków–warszawa 2012; a. leder, Prześniona 
rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, warszawa 2014; 
b. brzostek, m. zaremba, Polska 1956–1976. W poszu-
kiwaniu paradygmatu, „pamięć i sprawiedliwość” 2006, 
nr 2(10); j. kochanowski, Tylnymi drzwiami. Czarny rynek 
w Polsce 1944–1989, warszawa 2010; Socrealizmy i mo-
dernizacje, red. a. sumorok, t. załuski, łódź 2017. rewi-
zjonistyczna była w istocie wystawa Zaraz po wojnie, kur. 
j. kordjak, a. szewczyk, 3 października 2015–10 stycznia 
2016, zachęta – narodowa galeria sztuki, warszawa.



317316

Próby modernizacji
państwowego systemu sztuki 1971–1980Prześniona dekada Awangarda i państwo

podwyżki cen materiałów malarskich wyniosły ok. 20%, a cen farb z importu – aż 
o 50%. z kolei cennik na prace malarskie pozostawał bez zmian od 1951 roku (!). 
potrzeby środowiska szacowano na 45 mln złotych rocznie²². list kończył się sfor-
mułowaniem czterech kluczowych postulatów, którymi były: powołanie funduszu 
rozwoju twórczości artystycznej (1), uwzględnienie malarstwa w kształtowaniu 
przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej (2), doprowadzenie do legalizacji 
handlu dziełami sztuki w kraju i za granicą (3) oraz poprawa socjalno-materialnej 
sytuacji twórców (4). zarysowane przez zPaP kierunki – reforma mecenatu (p. 1 
i 4), zwiększenie społecznej użyteczności sztuki (p. 2) oraz rozwój handlu sztuką 
(p. 3) – ściśle wpisywały się w projekt gierkowskiej modernizacji. państwo w tym 
modelu grało rolę (nie tylko w odniesieniu do sektora plastyki) sponsora i opiekuna, 
zezwalając przy tym na znaczny stopień autonomii poszczególnych branż. nowym 
podmiotem polityki kulturalnej nie była już masa, lecz kreatywna jednostka – to dla 
niej (i wobec niej) mieli tworzyć plastycy. malarze, w duchu gierkowskiego indywi-
dualizmu, podkreślali społeczną rolę medium „w budzeniu wyobraźni, aktywności 
twórczej, odkrywczości – to jest tych cech ludzkiej osobowości, które w nowo-
czesnych społeczeństwach cenione są coraz więcej”²³. zwrot ten był szczególnie 
widoczny w programie dotyczącym funkcji malarstwa w przestrzeni społecznej. 
jak pisano w liście do komisji kultury, „malarstwo jest w stanie indywidualizować 
anonimowość osiedli mieszkaniowych, współtworzyć ludzki klimat miejsca pracy 
i odpoczynku”²⁴. warto podkreślić szczególnie ten ostatni element, typowy, jak 
się zdaje, dla polityki władz w latach 70. ksawery piwocki zapowiadał, że miasta 
i osiedla „mogą zakwitnąć nie tylko skwerkami, ale ubrać się w kwiaty dzieł sztuki, 
wciskającej się też do biur, fabryk, sal zebrań”. jak dodawał, „nuda jest społecznie 
groźna”²⁵. oto powstał nowy typ społecznego zagrożenia, nieznany w poprzednich 
dekadach. nuda, wcześniej domena organizacji masowych, staje się doświadcze-
niem indywidualnym. to dlatego plastycy mieli „budzić wyobraźnię” gierkowskiej 
klasy średniej, czyniąc nowe przestrzenie mieszkalne bardziej „indywidualnymi” (to 
słowo-klucz dekady)²⁶. za podobnymi hasłami krył się projekt radykalnej przebu-
dowy mecenatu państwowego: oto do przeszłości odchodził mecenat przemysło-
wy, podchodzący do sztuki masowo, a do twórców instrumentalnie – pozbawio-
ny, jak oceniał aleksander wallis, „własnego artystycznego oblicza”²⁷. wcześniej 
sponsorowane w mniejszej lub większej skali przez państwo wytwory artystycz-
ne miały nadawać przestrzeniom społecznym nową strukturę, a socjalistyczne-
go człowieka wystawiać na działanie rozmaitych bodźców – ukształtować go na 
nowo²⁸. w epoce gierka relacja ta uległa zasadniczemu przewartościowaniu. nowy 
model miał uwzględniać potrzeby indywidualne – twórców i odbiorców. zgod-
nie z duchem czasu artysta miał być też „profesjonalny”. w tym celu planowano 
utworzenie w zPaP komórki analityczno-programowej zajmującej się planowaniem 
strategicznym. w jej skład mieli wchodzić eksperci: ekonomiści, prawnicy, finan-
siści, krytycy. przemysł, choć ciągle kluczowy, miał teraz pełnić rolę służebną, 
a nie, jak wcześniej, również ideologiczną. uchwały Vi zjazdu PzPr, który odbył 
się w grudniu 1971 roku (transmisja wydarzenia była zarazem pierwszym w hi-
storii kolorowym programem tVp), zakładały zasadniczą poprawę materialnych 
warunków życia. dotyczyło to także sfery kultury, w tym plastyki. w kwietniu 1972 

 22
Fundusz Rozwoju Twórczości Plastycznej, „biuletyn 
zpap” 1971, nr 1, s. 12.
 23
Wystąpienie Sekcji Malarskiej do Komisji Kultury…, 
dz. cyt., s. 11.
 24
tamże.

 25
k. piwocki, O mecenacie, „biuletyn zpap” 1972, nr 1, s. 29.
 26
zob. l. pańków, Bloki w słońcu. Mała historia Ursynowa 
Północnego, wołowiec 2016.
 27
a. wallis, Polityka kulturalna i artyści-plastycy, „biuletyn 
zpap” 1972, nr 1, s. 31–33.

 28
zob. p. juszkiewicz, Cień modernizmu, poznań 2013.

ludzie, którzy cenili racjonalizm decyzji, byli wolni od ideologicznych uprzedzeń, 
a ich aspiracje wyznaczały wzorce życia zachodniej klasy średniej – takie jak wła-
sny samochód, willa czy wczasy w kurorcie (w latach 70. powstało ponad 300 tys. 
domów jednorodzinnych i kilkadziesiąt tysięcy domków letniskowych¹⁹). w gier-
kowskich środkach masowego przekazu pojawiają się zagadnienia typowe dla 
klasy średniej: kariera, zdrowie, hobby, urządzanie mieszkania, świadomy seks – 
a także kultura i sztuka²⁰. mieszczańskie wzorce błyskawicznie trafiają pod strze-
chy, czy raczej pod sufity z wielkiej płyty – w dekadzie gierka oddano do użytku 
aż 2,6 mln takich mieszkań. od 1970 roku działa program drugi tVp, skoncentro-
wany na kulturze i rozrywce. nowy typ kultury promuje także prasa (popularna 
rubryka „życia warszawy” pt. „życie i nowoczesność”), w tym także branżowa 
(„architektura”, „kino”, „fotografia”, „literatura na świecie”, „sztuka”). to dzięki 
nim nowy mieszczanin nabywał kompetencji kulturowych. środowisko plastyczne, 
wpięte w państwowy system sztuki od 1945 roku, niemal pozbawione znaczenia 
politycznego, co do zasady akceptowało te realia. borykając się z narastającymi 
problemami wewnętrznymi, w latach 70. było zainteresowane reformą, a nie znie-
sieniem tegoż systemu. jak dokładnie przebiegał ten proces? jaką rolę w projek-
cie gierkowskiego państwa odgrywała plastyka? w jaki sposób państwowy system 
sztuki realizował modernizacyjną agendę lat 70.?

wkrótce po wyborze edwarda gierka na stanowisko i sekretarza kc pzpr (gru-
dzień 1970) rozmowy z władzami podjęli plastycy. już w marcu 1971 roku prezy-
dium sekcji malarskiej zarządu głównego zPaP wystąpiło do komisji kultury sej-
mu prl z pismem dotyczącym socjalno-bytowej sytuacji malarzy. plastycy prosili 
przede wszystkim o wykreślenie z uchwały o budżecie państwa i zadaniach finan-
sowych przedsiębiorstw państwowych (uchwała nr 218/69 z 1969 roku) punktu, 
który wprowadzał zakaz kupna obrazów przez instytucje państwowe (tzw. mecenat 
społeczny). jednak sednem listu było zwrócenie uwagi władz na „wysoce niepo-
kojącą sytuację, w jakiej aktualnie żyją i pracują artyści malarze”²¹. w roku 1970 

 19
podaję na podstawie: s. kania, Sytuacja polityczna w kraju 
i aktualne zadania partii, przemówienie wygłoszone na Vi 
plenum kc pzpr, 4 października 1980, [w:] VI Plenum KC 
PZPR, 5–6 września, 4–6 października 1980 r. Podstawowe 
dokumenty i materiały, warszawa 1980, s. 50.
 20
w 1976 roku ukazała się np. Sztuka kochania michaliny wi-
słockiej. na ten temat zob. a. kościańska, Płeć, przyjem-
ność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksu-
alności w Polsce, warszawa 2014.

 21
Wystąpienie Sekcji Malarskiej do Komisji Kultury Sejmu 
PRL, Władz Państwowych i Pol itycznych, „biuletyn 
związku polskich artystów plastyków” 1971, nr 1, s. 10 
(dalej: „biuletyn zpap”).

„nuda
jest społecznie groźna”
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a. kowalski, Mecenat państwowy i społeczny, „biule-
tyn zpap” 1972, nr 4/5, s. 7, 8.

 34
zob. wypowiedź janusza eysymonta w dyskusji: Wy-
stawy sztuki – dzisiaj, „biuletyn zpap” 1973, nr 2/3, s. 20.
 35
j. przewoźny, Aktywizacja sprzedaży…, dz. cyt., s. 49, 
50.

 36
rubryka Notatnik, „sztuka” 1975, nr 1, s. 56.
 37
i. bloch, W darze dla antyrewolucyjnej burżuazji. Historia 
przedsiębiorstwa państwowego Desa, „szum” 2018, nr 20, 
s. 54.

 38
I targi plastyki, rubryka Notatnik artystyczny, [b.a.], projekt” 
1972, nr 5, s. 68.

 39
s. bołdok, CONTART 74, „biuletyn zpap” 1975, nr 1, s. 27.

artystów objęto świadczeniami emerytalnymi. władze znacznie ułatwiły wyjazdy 
na zachód (plastycy korzystali z nich bardzo chętnie), w kraju członkom związków 
branżowych przysługiwały pobyty w domach pracy twórczej oraz opieka medycz-
na. obraz tych zmian nie byłby pełen bez uwzględnienia kwestii handlu sztuką – 
najpierw państwowego, później również prywatnego. wątek ten stale przewijał się 
w dyskusjach nad kształtem mecenatu w zakresie plastyki. w 1972 roku andrzej 
kowalski zauważył, że skoro zakupy prywatne dzieł sztuki są w polsce ograniczo-
ne „przez wydolność kieszeni nabywcy i fizyczne możliwości eksponowania dzieła 
we własnym mieszkaniu”, to należy zasadniczo rozbudować sieć punktów sprze-
daży „z przemyśleniem różnorakiej jej formy z ratalną i ajencyjną włącznie”³³. rów-
nież janusz eysymont był zdania, że klientom prywatnym powinno się stwarzać  
 „wszelkie możliwe ułatwienia”³⁴. mówiono o konieczności racjonalizacji systemu 
sprzedaży dzieł sztuki. postulat rozwoju handlu sztuką współgrał z kierunkiem 
polityki gospodarczej reżimu. propozycje plastyków znalazły zrozumienie władz, 
które zdecydowały się zreformować system sprzedaży dzieł sztuki. janusz prze-
woźny, dyrektor desy, przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten segment rynku 
państwowego, podkreślał, że przedsiębiorstwo jest świadome zachodzących 
zmian, w związku z czym wdrożyło prace modernizacyjne: odnawiana jest infra-
struktura, rozwijana sieć sprzedaży (nowe salony), różnicuje się metody handlowe. 
jako modelowe podawał salon desa w krakowie i warszawski zapiecek, które  
 „praktycznie […] przekształciły się w galerie sprzedażne pośredniczące pomiędzy 
środowiskiem twórców ambitnych a szerokim środowiskiem odbiorczym”³⁵. prze-
woźny, precyzując charakter „środowiska odbiorczego”, tłumaczył, że rynkiem 
sztuki interesują się politycy, działacze kultury, ale przede wszystkim zwykli oby-
watele; dopowiedzmy: przedstawiciele socjalistycznej klasy średniej. to oni kupo-
wali w państwowych punktach sprzedaży obrazy i rzeźby, ale także biżuterię, szkło 
artystyczne czy tańszą grafikę. sprzedaż dzieł sztuki nabywcom indywidualnym 
sukcesywnie rosła: w 1972 roku obrót sztuką współczesną wyniósł 46 mln złotych 
w 1973 – 55 mln, w 1974 – 66 mln (do końca iii kwartału)³⁶. w 1978 roku desa mia-
ła już 50 salonów, w tym 17 wyłącznie ze sztuką współczesną, 19 mieszanych i 19 
antykwariatów³⁷. był to okres największego rozwoju w historii przedsiębiorstwa. 
uprawnienia w zakresie handlu sztuką otrzymały również inne podmioty z sektora 
plastycznego: cepelia, pracownie sztuk plastycznych, a nawet biura wystaw ar-
tystycznych. poza rozwojem handlu detalicznego władze wspierały także organi-
zację imprez popularyzujących handel sztuką, czyli targów. pierwsze z nich – ogól-
nopolskie targi polskiej plastyki współczesnej – odbyły się w czerwcu 1972 roku 
w pałacu kultury i nauki w warszawie. obrót wyniósł 2,5 mln złotych. nie była to 
kwota wielka, jednak władze uznały imprezę za sukces i zdecydowały się prze-
kształcić ją, jak pisał „projekt”, „w jarmark coroczny”³⁸. ogólnopolskie targi pol-
skiej plastyki współczesnej odbyły się jeszcze w 1973 roku, ale już rok później 
pierwszą edycję miała organizowana przez desę wystawa-targi sztuki współcze-
snej contart (od contemporary art). wzięły w niej udział „jedynie wyspecjalizowa-
ne galerie zajmujące się sprzedażą sztuki współczesnej”³⁹. pokazano 500 dzieł 
autorstwa 150 artystów. dokonano transakcji na kwotę 2 mln 975 tys. złotych oraz 

roku w poznaniu odbył się Xiii zwyczajny walny zjazd delegatów zPaP, na którym 
wspomnianym wcześniej czterem postulatom nadano sankcję oficjalnego stanowi-
ska stowarzyszenia – już wszystkich jego sekcji. włodzimierz buczek, ustępujący 
prezes zPaP, w trakcie pożegnalnego przemówienia przedstawił wizję stagnacji 
mecenatu państwa, mówiąc o „narastającym latami układzie”, który „ostatecznie 
skostniał i nadaje się do […] gruntownej rewizji”²⁹. tego mieli już jednak dokonać 
jego następcy – nowym prezesem zPaP został janusz kaczmarski, który piastował 
to stanowisko aż do maja 1980 roku.

pierwsza połowa dekady była dla plastyków – podobnie jak innych branż – pomyśl-
na. wspomniany zakaz z 1969 roku zniesiono. już we wrześniu 1972 powołano 
fundusz rozwoju twórczości plastycznej (dalej: frtp), o który plastycy starali się 
od wielu lat. nowy podmiot otrzymywał finansowanie ze środków resortu, ale 
przede wszystkim przedsiębiorstw i instytucji państwowych. podmioty te wpłaca-
ły na konto funduszu 5% od każdej transakcji dotyczącej obrotu dziełami sztuki, 
a także zleceń i usług plastycznych. jak podkreślali artyści, było to rozwiązanie 
typowe dla krajów europejskich (w polsce pierwszy tego rodzaju fundusz powstał 
w 1928 roku z inicjatywy józefa piłsudskiego³⁰). w jednym z tekstów janusz ey-
symont pisał: „w uprzemysłowionych społeczeństwach mecenasami stają się czę-
sto milionerzy. dlaczego w polsce roli tej nie mogliby spełniać socjalistyczni milio-
nerzy?”³¹. frtp spełniał ten postulat, pobierając od „socjalistycznych milio- 
nerów” – przedsiębiorstw państwowych – odpowiednią daninę. dynamicznie roz-
wijał się również rynek zamówień plastycznych. polityka gospodarcza reżimu opie-
rała się na zwiększeniu inwestycji, a wielkie założenia urbanistyczne wymagały 
odpowiedniej oprawy wizualnej. w 1974 roku rząd przyjął program rządowy nr 5 
dotyczący budownictwa mieszkaniowego (tzw. pr-5), jeden z siedmiu wielkich 
projektów modernizacyjnych dekady (i największy z nich). budżet programu na 
pierwszą pięciolatkę szacowano na 70 mld złotych, a w jego realizację zaangażo-
wano kilka resortów i sztab ekspertów – w tym plastyków³². tych ostatnich doty-
czyły także korzystne przepisy uchwalone dla całego sektora kultury. w 1974 roku 

 29
Przemówienie ustępującego prezesa Zarządu Głównego 
ZPAP Włodzimierza Buczka, „biuletyn zpap” 1972, nr 1, 
s. 11.

 30
j. gajewska, s. golinowska, Raport o funkcjonowaniu Fun-
duszu Rozwoju Kultury w latach 1983–1990. Wnioski na tle 
projektu „Likwidacja FRK”, warszawa 1990.

 31
j. eysymont, Mecenat sztuki – sztuka mecenatu, „biuletyn 
zpap” 1971, nr 6, s. 68, 69.

„zrozumiały run
na dzieła plastyczne”

 32
pozostałe dotyczyły węgla, wody, białka, raka, elektroniki i miedzi. w ramach pr-5 zbudowano takie modelowe 
osiedla jak białołęka dworska w warszawie (proj. halina skibniewska), stella w tychach (proj. hanna adamczew-
ska-wejchert i kazimierz wejchert), osiedle chełmońskiego w krakowie (proj. witold cęckiewicz) i nowe miasto ii 
w zamościu (proj. jan bohdan jezierski). zob. s. zieleniewski, z. nowak, Tło i charakterystyka ogólna programu 
rządowego PR-5 „Kompleksowy rozwój budownictwa mieszkaniowego”, kraków 1975.



321320

Próby modernizacji
państwowego systemu sztuki 1971–1980Prześniona dekada Awangarda i państwo

 45
j. przewoźny, Aktywizacja sprzedaży sztuki współcze-
snej, „sztuka” 1974, nr 3, s. 50; was, Sztuka i życie 
praktyczne, „sztuka” 1975, nr 1, s. 52; rubryka Notatnik,  
 „sztuka” 1975, nr 1, s. 56; m. jaworski, Jak handlować 
sztuką?, „sztuka” 1975, nr 4, s. 53; t. pobóg-malinowski,  
 „Jestem niewolnikiem mojej kolekcji”. Rozmowa z Lu-
dwigiem Zimmererem, „sztuka” 1975, nr 5, s. 41; rubryka 
Sztuka i pieniądze, „sztuka” 1975, nr 5, s. 46 (rozmowa 
z ileaną sonnabend i danielem templonem); rubryka 
Notatnik, „sztuka” 1976, nr 1, s. 63; b.k., Contart ’76,  
 „sztuka” 1976, nr 5, s. 61.

krasińskiego, romana opałki, henryka stażewskiego, magdaleny abakanowicz). 
zaczęto publikować też wywiady z kolekcjonerami i galerzystami, łącznie z tymi 
najważniejszymi, jak ileana sonnabend, przybliżając przy okazji historię rynku za-
chodniego⁴⁵. najwcześniej zezwolenie na prowadzenie prywatnej galerii sztuki 
otrzymał piotr nowicki, który otworzył swój lokal w lutym 1977 roku. była to pierw-
sza placówka tego typu od 1950 roku, kiedy to władze znacjonalizowały rynek 
sztuki⁴⁶. po rejestracji galerii piotra nowickiego zaczęły powstawać kolejne galerie 
prywatne. oferta poszczególnych galerii była podobna (zasada wyłączności wów-
czas nie obowiązywała). dominowało malarstwo, przede wszystkim klasyka po-
odwilżowej nowoczesności, twórcy aktualnie modni, często profesura szkół wyż-
szych (maria anto, marek sapetto, tadeusz dominik, henryk stażewski, marian 
czapla, zdzisław beksiński, jerzy duda-gracz, kiejstut bereźnicki i in.). sprzeda-
wano także niewielkie rzeźby oraz wyroby rękodzielnicze, przede wszystkim biżu-
terię, tkaninę i szkło artystyczne – co zapewniało galerii regularne dochody. do 
stałej klienteli (poza nabywcami „codziennymi”) należeli pracownicy ambasad, tu-
ryści, ale także partyjni liberałowie, np. z kręgu tygodnika „polityka”. właściciel 
galerii – podobnie jak przedsiębiorstwa państwowe – pobierał od plastyków 15% 
marży, ale nawet mimo tak niewielkiego narzutu było to przedsięwzięcie nad wyraz 
intratne⁴⁷. indywidualizacji miał ulec także system wystawienniczy – rada arty-
styczna zPaP przyjęła uchwałę w tej sprawie w czerwcu 1974 roku. w środowisku 
plastycznym od miesięcy narastała krytyka modelu sieci Bwa, w którym wystawa 
przysługiwała każdemu z tzw. rozdzielnika. zamiast tego postulowano precyzyjną 
selekcję, uwzględnienie kryterium jakości oraz wprowadzenie zasady odpowie- 
dzialności indywidualnej, nie zaś komisyjnej ( jak ujęła to bożena kowalska: „pla-
nowania zza biurka”⁴⁸). zwracano również uwagę, że konieczne jest wypracowanie 
nowych form wystawienniczych dla sztuki o proweniencji konceptualnej, krytyko-
wano centralizację programową sieci. nowy kierownik placówek wystawienniczych 
miał być fachowcem, którzy posiada swobodę programową i bierze odpowiedzial-
ność za swoje decyzje. za przykład podawano niewielkie, a przez to bardziej ste-
rowne galerie autorskie, obecne w polskim życiu artystycznym od połowy lat 50., 
a po 1970 roku przeżywające renesans. maciej gutowski postulował, aby powołać 
sieć 250 galerii autorskich, co ( jak szacował) pozwoliłoby objąć całe środowisko 
artystyczne, a w konsekwencji zasadniczo polepszyć poziom wystawiennictwa. 
galerie wojewódzkie (Bwa), przekonywał krytyk, zajęłyby wtedy pozycję galerii 
eksponujących twórczość klasyczną⁴⁹. jak miało się jednak okazać, na taką refor-
mę było już za późno.
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na ten temat zob. s. bołdok, Antykwariaty artystyczne, 
salony i domy aukcyjne. Historia warszawskiego rynku 
sztuki w latach 1800–1950, warszawa 2014.

 47
zob. j. banasiak, Słowo kupieckie. Rozmowa z Piotrem 
Nowickim, „szum” 2017, s. 96.
 48
zob. wypowiedź bożeny kowalskiej w dyskusji: Wystawy 
sztuki – dzisiaj, „biuletyn zpap” 1973, nr 2/3, s. 24; zob. 
też głos wojciecha skrodzkiego, tamże, s. 31.

 49
m. gutowski, Wystawy i galerie, „biuletyn zpap” 1974, nr 
4, s. 15; m. gutowski, Ocena ruchu wystawowego, „biule-
tyn zpap” 1975, nr 2, s. 27. zob. też: a. rottenberg, Nowe 
galerie autorskie, „biuletyn zpap” 1974, nr 1, s. 70; m.a. 
potocka, Galeria „PI”, „biuletyn związku polskich arty-
stów plastyków” 1975, nr 2, s. 41.

18 tys. dolarów. sprzedano 111 prac z zakresu malarstwa i grafiki, 20 tkanin i jedną 
rzeźbę. w trakcie targów odbyła się aukcja transmitowana przez tVp, co świad-
czyło o zamiarze jak najszerszej popularyzacji zjawiska przez resort kultury. aukcję 
poprzedziła uroczysta akcja jerzego beresia Ołtarz twarzy. licytacja objęła 51 
prac, w tym dwa projekty pomników władysława hasiora. swoje prace wystawili 
m.in. marian bogusz, alfred lenica, henryk stażewski czy rajmund ziemski. w li-
cytacji mógł wziąć udział każdy, kto wniósł wadium w wysokości 2 tys. złotych 
(przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło wówczas 3185 złotych). podczas 
aukcji sprzedano 28 dzieł za 186 tys. złotych. w ramach targów contart zorgani-
zowano też dyskusję Rynek sztuki w Polsce, której przewodniczył janusz boguc-
ki⁴⁰. władze uznały te wyniki za satysfakcjonujące, a „jarmarków” z roku na rok 
przybywało: targi organizowano w warszawie, na warmii, w poznaniu. temat ryn-
ku zaczął się regularnie pojawiać w prasie specjalistycznej. zagadnienia takie jak  
 „sukces handlowy”, „rynek sztuki”, „aukcje”, „kolekcjonowanie”, „efekty ekono-
miczne” stały się ważnym motywem dyskursu sztuki współczesnej. był to przełom: 
do tej pory środowisko plastyczne (w tym krytyka artystyczna) podchodziło do 
rynku sztuki niechętnie, powszechnie akceptując dominację mecenatu państwo-
wego. gierkowski model modernizacji przyniósł w tym zakresie zasadniczą zmianę. 
jednocześnie handel sztuką obwarowano konkretnymi ideologicznymi zastrzeże-
niami. negatywnym punktem odniesienia nadal był model kapitalistyczny, który 
miał izolować prywatne kolekcje od publiczności, a mecenat uczynić zajęciem nie 
użytecznym społecznie, lecz – jak pisał marcin czerwiński – zależnym „od moty-
wów niższych – interesu, snobizmu”⁴¹. model gierkowski miał łączyć sprawność 
rozwiązań rynkowych z misją socjalistycznego państwa w zakresie upowszechnia-
nia kultury. dobrym przykładem takiego rozumowania jest tekst stefana moraw-
skiego zatytułowany Parę uwag o handlu dziełami sztuki z 1975 roku. autor, chwa-
ląc działalność przewoźnego, zauważał, że „faktem bezspornym jest bogacenie 
się społeczeństwa, co powoduje (m.in. ze względu na zintensyfikowaną gospodar-
kę komunalną, a więc przydzielanie i urządzanie mieszkań, oraz budowę willi 
i domków letnich) zrozumiały run na dzieła plastyczne”. morawski przyznawał przy 
tym, że model dotychczasowy, „biurokratyczny” (komisyjne zakupy „proporcjonal-
ne”), „jawnie nie zdał egzaminu”; zaraz dodawał jednak, raz jeszcze przyznając się 
do inspiracji frankfurtczykami, że również model kapitalistyczny posiada „nie da-
jące się uchylić wady” (prymat popytu, spekulacje, lansowanie rynkowych mód, 
sztuka jako inwestycja). dlatego badacz proponował model trzeci, „otwarty, chyba 
bardziej zgodny z ideologią socjalistyczną”. był to projekt rynku, w którym mar-
szand kieruje się jakością dzieła „bez względu na aktualną pokupność”, ale także – 
na chwilowe mody. w modelu „otwartym” pracownik państwowego salonu sprze-
daży, zamiast „komercjalnego sterowania” artystą, „życzliwie pośredniczy”, 
ułatwiając kontakt z klientem⁴². warto wszakże zauważyć, że był to już rynek „wol-
ny” w tym sensie, że akceptujący nierówności dochodowe oraz kryterium podaży 
i popytu. reformie państwowego systemu sprzedaży towarzyszyły coraz silniejsze 
naciski środowiska w sprawie handlu prywatnego⁴³. władze zdecydowały się za-
legalizować ten sektor gospodarki w 1975 roku. w tym samym czasie „sztuka” 
zamieszcza relację z targów sztuki w bazylei, gdzie biuro handlu zagranicznego 
desa zaprezentowało wybór prac polskich artystów⁴⁴. jak informowała autorka 
artykułu, sprzedano 30% wystawionych dzieł (m.in. tadeusza kantora, edwarda 
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i życiowe, podobnie zresztą jak równolatkowie z innych branż. o ile jednak w po-
szczególnych sektorach gierkowskiej gospodarki to właśnie młodzi stanowili ko-
ściec nowych kadr (a więc i klasy średniej), o tyle w przypadku plastyki sytuacja 
była odmienna. młodzi artyści aktywnie współtworzyli życie artystyczne jeszcze 
w pierwszych latach dekady. sytuacja zmieniła się w latach 1974–1975. najpierw 
pozbawiono ich możliwości awansu w ramach struktur państwowego systemu 
sztuki. mechanizm tej swoistej selekcji był prosty. po 1945 roku do zPaP przyjmo-
wano automatycznie każdego absolwenta wyższej uczelni artystycznej – młodzi 
stanowili 99% nowych członków stowarzyszenia. w 1971 roku do zPaP należało 
już 7779 osób, co czyniło z niego największy (a więc i najbardziej kosztowny) 
związek twórczy. władze państwowe i kierownictwo zPaP dostrzegały ten problem, 
jednak zamiast reformy zaproponowały blokadę – w 1974 roku zniesiono przepis, 
na mocy którego każdy absolwent stawał się członkiem zPaP. młodzi twórcy zna-
leźli się poza nawiasem modernizowanego systemu. równie ważną (ważniejszą?) 
płaszczyzną pokoleniowego sporu była sama sztuka. tu cezurą – i symbolem tego 
problemu – zdaje się być publikacja tekstu Pseudoawangarda autorstwa wiesława 
borowskiego. dyrektor galerii foksal psp postponował w nim, jak pamiętamy, 
sztukę młodych jako bezwartościowy bełkot. w odpowiedzi młodzi zarzucali bo-
rowskiemu ignorancję, niewiedzę i przywiązanie do modernistycznych mitów (an-
drzej lachowicz) oraz moralizatorstwo, arbitralność i deprecjonowanie oponentów 
z pozycji autorytetu (jan stanisław wojciechowski)⁵⁷. jednak to dyrektor galerii 
foksal psp miał w tej dyskusji symboliczną i instytucjonalną przewagę (a także 
ostatnie słowo⁵⁸). w konsekwencji tendencje neoawangardowe nie zdołały prze-
dostać się do głównego nurtu życia artystycznego, choć trzeba podkreślić, że pań-
stwo wspierało je jeszcze do połowy lat 70.⁵⁹ pokoleniowy spór rozgrywał się więc 
na dwóch płaszczyznach: instytucjonalnej i artystycznej. trudno stwierdzić, która 
przeważała. można chyba jednak przyjąć, że to pokolenie urodzone w pierwszej 
i drugiej dekadzie XX wieku (a więc ówcześni 50- i 60-latkowie) było stroną, która 
na rozszczelnieniu systemu mogła stracić. dotyczyło to zarówno przedstawicieli 
dyscyplin klasycznych, którzy z powodzeniem funkcjonowali w realiach lat 70., jak i 
starej „retroawangardy” (lachowicz), która nawet postawy nowatorskie wpisywała 
w idiom modernistyczny, esencjalizując konceptualne „zdarzenia”. galeria foksal 
połowy lat 70. była tej formacji symbolem. w drugiej połowie dekady spór pomię-
dzy starą „retroawangardą” a młodą „pseudoawangardą” wszedł w nową fazę. pod 
koniec 1977 roku zmienia się formuła „biuletynu zPaP”. po rocznym bezkrólewiu 
wywołanym odejściem z redakcji wiesławy wierzchowskiej stery w czasopiśmie 
przejmują badacze i artyści młodego i średniego pokolenia: stanisław rodziński 
(redaktor naczelny), jan stanisław wojciechowski (zastępca), grzegorz sztabiński, 
krystyna janicka i jan berdyszak (w składzie tym znalazł się także przychylny 
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uchwała rady artystycznej zpap przewidywała, że reforma ruchu wystawienni-
czego potrwa do roku 1979. jednak w drugiej połowie dekady model gierkowskiej 
modernizacji zaczął się załamywać. po podwyżce cen mięsa i wędlin w czerwcu 
1976 roku w ursusie i radomiu wybuchają strajki, w sumie w protestach na terenie 
12 województw bierze udział 80 tys. osób. kryzys gospodarczy rośnie z miesiąca 
na miesiąc⁵⁰. po kilku latach spektakularne programy rządowe, w tym pr-5, wyha-
mowywały. w 1978 roku gwałtownie obniżył się poziom życia, rosły różnice w do-
chodach i dostępie do branżowych przywilejów. rok później sytuacja ekonomiczna 
była już na tyle zła, że rozczarowanie systemem stało się zjawiskiem powszech-
nym: poziom optymizmu społecznego wynosił zaledwie 32% wobec 87% w 1971 
roku⁵¹. kryzys szybko dopada też branżę plastyczną. już w czerwcu 1975 roku 
delegat mkis poinformował, że w ciągu najbliższych pięciu lat nie będzie środków 
na inwestycje związane z dokumentacją sztuki współczesnej⁵². w listopadzie tego 
roku, po ponad trzech latach funkcjonowania, dokonano weryfikacji działania frtp. 
okazało się, że pieniądze wydatkowane są przypadkowo i bez uwzględnienia naj-
ważniejszych potrzeb środowiska. janusz kaczmarski mówił o rywalizacji zPaP 
i resortu o środki z funduszu, a następnie realizowaniu zasady „brać co jest i fi-
nansować co się da”⁵³. z wypowiedzi prezesa zPaP wyłania się wizja, w której fun-
dusz służy za rezerwuar środków dla działalności statutowej niedofinansowanych 
instytucji. tymczasem wnioski rady artystycznej były jednoznaczne: zasoby fun-
duszu powinny wspomagać twórców (stypendia, zakupy, plenery, pracownie itp.)⁵⁴. 
problemów było więcej. redukcja wydatków w przemyśle natychmiast przełoży-
ła się na zmniejszenie liczby zamówień plastycznych. spadły też stawki. władze 
wprowadziły za to jedną ważną zmianę: w październiku 1976 roku rada ministrów 
przyjęła rozporządzenie, na mocy którego wprowadzono 80-procentową obniżkę 
stawek podatku od nieruchomości zajętych na pracownie plastyczne⁵⁵. jednak 
pod koniec dekady kryzys przybrał takie rozmiary, że nadrzędnym problemem stał 
się brak przyborów plastycznych; o żadnych gruntownych reformach nie było już 
mowy – państwo gierka zapadało się pod własnym ciężarem⁵⁶.

rozpatrując przemiany państwowego systemu sztuki lat 70., należy uwzględnić 
jeszcze jeden, być może kluczowy czynnik – pokoleniowy. oto w połowie dekady 
młodzi plastycy (do 35 roku życia) znaleźli się w sytuacji paradoksalnej. z jed-
nej strony wiązali oni z projektem gierkowskiej modernizacji szanse zawodowe 
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narastał. w redakcyjnej dyskusji maciej pałyska, artysta z kręgu galerii repassage, 
stwierdzał, że u podstaw działalności zPaP stoi „feudalna zasada reglamentacji 
przywileju”⁶⁵. wtedy jednak, jak pamiętamy, środowisko plastyków zaprzątały już 
dużo ważniejsze sprawy.

uwzględnienie perspektywy rewizjonistycznej pozwala dostrzec, że modernizacja 
państwowego systemu sztuki, jaka dokonała się w latach 70., choć niekompletna, 
pociągnęła za sobą największą od powojnia zmianę społecznej roli artysty. stefan 
morawski w 1978 roku pisał, że artysta to „twórca w postawie zbliżony lub nawet 
identyczny z takimi specjalistami jak np. badacz naukowy, inżynier, filozof, aranżer 
mass mediów, a także z guru, rewolucjonistą itp., ale działający wciąż jeszcze  
w granicach instytucjonalnego świata sztuki […]”⁶⁶. rzeczywiście, włączenie 
sektora plastyki w gierkowski model rozwoju spowodowało, że artysta w coraz 
mniejszym stopniu był „robotnikiem sztuki”, który za pomocą środków wizualnych 
realizuje socjalistyczną utopię. nawet pracując dla przemysłu, kreował otoczenie 
społeczne jako sprawcza jednostka. plastyk, realizując program indywidualnej 
zaradności, mógł być również wytwórcą przedmiotów przeznaczonych na rynek, 
producentem dóbr luksusowych, fachowcem w dziedzinie mieszczańskiego gustu. 
sam również stawał się członkiem socjalistycznej klasy średniej, podzielając nie 
tylko jej status materialny, ale także kapitał kulturowy, styl życia i aspiracje. kultura 
masowa, inaczej niż w latach 60., nie stanowiła już zagrożenia, lecz pomost, dzięki 
któremu społeczna izolacja plastyki – w poprzedniej dekadzie uznawana przez 
aleksandra wallisa za główne zagrożenie dla środowiska⁶⁷ – mogła zostać prze-
zwyciężona. jednocześnie pojawiały się problemy nowe, specyficzne dla lat 70., 
np. rosnące nierówności w dochodach plastyków (obraz henryka stażewskiego 
kosztował 82 tys. złotych, czyli 18-krotność średniego miesięcznego wynagro-
dzenia). były to już jednak zagadnienia przynależne raczej krajom kapitalistycz-
nym niż socjalistycznym, choć ze względu na realia systemu, przejawiające się 
w specyficzny sposób; model gierkowski powszechnie krytykowali dogmatyczni 
komuniści, również w odniesieniu do modelu polityki kulturalnej⁶⁸. niemniej w la-
tach 70. plastyka powoli traciła nimb wyjątkowości, w który przybrała ją już to 
modernistyczna koncepcja dzieła sztuki, już to komunistyczny projekt społeczny. 
teraz stawała się przede wszystkim towarem, rozrywką, czymś, co uprzyjemnia, 
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nowym tendencjom jacek sempoliński). odtąd „biuletyn zPaP” miał stać się pi-
smem nastawionym na wymianę poglądów, znajdującym się bliżej realnych proble-
mów twórców, w tym przede wszystkim artystów młodych. „biuletyn” był narzę-
dziem nie do przecenienia – jako organ rady artystycznej zPaP współtworzył linię 
programową związku (ustalenia rady trafiały do zarządu głównego, który mógł 
przyjąć je w formie uchwał), a jako periodyk branżowy rozsyłano go nieodpłatnie 
do wszystkich członków zPaP. można więc powiedzieć, że było to najważniejsze 
medium kształtujące środowiskową opinię. kluczową rolę w nowym układzie od-
grywał, jak się zdaje, wojciechowski, którego uznaje się za wyrazistego przedsta-
wiciela typowej dla lat 70. nowej klasy eksperckiej. wojciechowski był artystą, ale 
również działaczem kulturalnym, pracownikiem powstałego w 1975 roku instytutu 
kultury, placówki badawczej założonej przy mkis (instytut, w wymiarze programo-
wym kształtowany przez środowisko poznańskich metodologów nauki, miał za za-
danie racjonalizować działania resortu, stanowić jego koncepcyjne zaplecze). naj-
ważniejszym projektem wojciechowskiego była wystawa CDN. Prezentacje Sztuki 
Młodych, zrealizowana z jackiem drabikiem w 1977 roku. pomysł zorganizowania 
wielkiej prezentacji twórczości młodych (do 35 roku życia) wsparli najważniejsi pro-
minenci państwowego systemu sztuki: bohdan urbanowicz (dyrektor psp), janusz 
kaczmarski (prezes zPaP) oraz janusz przewoźny (wtedy już dyrektor departa-
mentu plastyki mkis, co uznać trzeba za znamienny awans). komisarzem wystawy 
został, poza wojciechowskim, fredo ojda. na CDN dominowała nowa figuracja 
i rozmaite formy konceptualizmu, w pokazie udział wzięli niemal wszyscy najważ-
niejsi przedstawiciele pokolenia⁶⁰. można przyjąć, że inicjatywa wojciechowskiego 
miała doprowadzić do instytucjonalizacji młodej plastyki, włączenia jej w granice 
państwowego systemu sztuki metodą faktów dokonanych. był to projekt taki jak 
cała dekada – pragmatyczny. drabik i wojciechowski pisali: „postulujemy powrót 
do rzeczy, to jest powrót do realiów społecznych i politycznych. powrót nie ozna-
cza akceptacji, jak chcieliby to niektórzy rozumieć. oznacza to jedynie, że świa-
domi jesteśmy istnienia wielu uwarunkowań w momencie podejmowania decyzji 
artystycznej”⁶¹. projekt ten, po latach nazbyt pochopnie odczytany jako manifest 
konformizmu⁶², zasadzał się na postulacie zerwania z izolacjonizmem „retroawan-
gardy”. młodzi nie tylko akceptowali kierunek modernizacji państwowego systemu 
sztuki (z rozwojem rynku włącznie), ale wręcz postulowali intensyfikację reform⁶³.  
 „powrót do rzeczy” należy też rozumieć dosłownie: jako uznanie nowej rzeczywi-
stości, w tym tej masowej, konsumpcyjnej; to ona miała stać się – i tak rzeczywi-
ście było – tworzywem nowej sztuki. to kolejny punkt, który różnił młode pokolenie 
od „starej”, elitarystycznej awangardy traktującej kulturę masową jako zagrożenie. 
w wymiarze systemowym ruch młodych plastyków należy widzieć więc jako próbę 
dołączenia do systemu, w którym z powodzeniem funkcjonowali twórcy starsi. czy 
istniała szansa na powodzenie tego projektu? rada artystyczna zPaP sytuacją 
młodych zajęła się w lutym 1978 roku⁶⁴. pojawił się wówczas postulat, żeby powró-
cić do wcześniejszych zapisów (automatyczne przyjmowanie), przy czym członek- 
 -absolwent nie posiadałby praw wyborczych. jednak w końcowym oświadczeniu 
rada broniła dotychczasowej polityki związku, uznając formułę klubów młodych 
(zamiast pełnego członkostwa) za wystarczającą. konflikt więc, zamiast maleć, 
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326nie zaś modeluje życie, w końcu – oznaką społecznego i towarzyskiego statusu. 
kryzys gospodarczy zatrzymał te przemiany, ale ich nie unicestwił. pokazał raczej 
niewydolność państwowego systemu sztuki, który, podobnie jak cała gospodarka, 
po wprowadzeniu stanu wojennego nie zdołał już wydobyć się z zapaści. maciej 
gdula twierdzi, że lata 1982–1989 to tylko przerwa, która opóźniła pełną realizację 
społeczno-gospodarczego projektu lat 70. po upadku komunizmu nic nie stało 
już na przeszkodzie, aby realizować go z pełnym impetem. dotyczyło to również 
sfery kultury, w tym – plastyki. projekt indywidualizacji i prywatyzacji zawodu pla-
styka przetrwał w pamięci środowiska, jednak tym razem powtórzył się jako far-
sa – państwowy system sztuki, z mecenatem włącznie, został po 1989 roku niemal 
doszczętnie zdemontowany.


