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menzem
racjonalizmu
postawy z gruntu antymetafizycznej i pluralistycznej.

mach czasopism kulturalnych1
krytycznego

zycji bezstronnego obserwat
zoficznej

empiriokrytycyzmu i logistyki

dane z ponia podstaw
-prawodawca ruchu
przemian sztuki

w latach 1912

nie, jakie

Salon d Automne
Wypowiedzi Chwistka o sztuce, szczególnie te z lat 30.

kresu teorii kultury, estetyki i krytyki sztuki

riach
czego
ia ów eleblikacjach z zaszego okresu
, Chwi-

listycznej estetyki zorientowanym na wypracowanie intersubiektywnych zasad
j indywidual-

cych najnowszych
ekspery
Grupy Krakowskiej.

rzedwojennej

1

pozycji opublikowanych w prasie codziennej i kulturalnej (1932, 1933, 1936, 1937, 1938).

Narkotyk sztuki
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artystyczne

W Zagadnieniach kultury duchowej w Polsce (1930)

(1961, s. 179).
k wyborów teoretycznych i artystycznych. Chwistek stwier
zmem,
jest sztuka (1961, s. 179).

-

milieu
wymi elementami obrazu. Ale powstanie takiego milieu jest równoznaczne
z rzu
sowania do niej
-

ek ten jest w zasadzie zawsze ten sam, a zmienia

48
(1961, s. 245).
zedmiotowej; stwierdza,
1961,
-

s. 245)
otoczen

tu1961,

artystycznego (1961 s. 245).

Jeszcze jako uczestnik i teoretyk ruchu formistycznego przypisuje pracom forszukiwanie formy, zdaniem Chwistka
kal
s. 112).
nierepresjonowania
skuteczne wydobywanie jego
,
sce
(1961, s. 250),

kowskiej z lat 30.

Narkotyk sztuki
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artystyczne

wzmian
tycz
ntowanie polityczne praktyk
wspomnianych artystów; jedna z deklaracji programowych Grupy (1935)
s
Stowarzyszenie Plastyków Grupa Krakowska, 1935, s. 3)
t
cej nowatormaksymalnego wyczulenia na kierunek zmian sztuki nowoczesnej. Zorientowana na stosowanie r
(Stowarzyszenie
Plastyków Grupa Krakowska, 1935, s. 3).
Chwistek w pra(2004a, s. 94 95).

Impulsem dla ws
at 20. W Zagadnieniach
kultury duchowej w Polsce
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estetyzmu

i skutkiem te
(2004e, s. 345 346).

W swoich publikacjach z lat 30. Chwistek zapowiada wielki renesans sztuki
pokolenia
zapowiada w Zagadnieniach

ój i cisza grobowa

dzia
nia
nia
miona

u odbiory postawy pasywnej kontemplacji

-

odniesie
(1938)
Ingardena 2
-

2

Ingardena

(1937).
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(2004b, s. 325).

Zagadnieniach kultury duchowej w Polsce
Witkie

ale nad

(1961, s. 238).

artystycznego oraz istoty sztuki (2004c, s. 224)

tyczne
w kategoriach
-

tzschemu i Witkacemu zar
genus i species

differentia specifica

opartej na introspekcji:
przede
szy, a które na nich nie
Chwistek, 1961, s. 239).
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analizy krytycznej. Ten odbiorca

-

indywidualny system estetyki
Chwistek, 1961, s. 243). Tworzenie systemów tego
rodzaju jest warunkiem stworzenia przestrzeni dyskusji publicznej, która
Chwistek, 1961, s. 247).
artysty do
widu
w jego przypadku

d

na stwierdzenie, zgodnie z którym
trzeba zapomigaia scienza

on

noestetyczne z perspektywy artysty3. Zgodnie z nimi
tawie konkretnych

nów, kanonów, kodeksów. Nie trzeba

3

opisany w Narodzinach tragedii

i egalitarny:
wobec ewangelii harmonii
zjednoczonym, pojednanym, stopionym, lecz

dionizyjski,
charakter wspólnotowy
z
swym nie tylko
(Nietzsche, 1907, s. 26).

Narkotyk sztuki
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cemu kanonowi, a

zakorzenionych i ustalenie pewnych teoretycznych zasa
Postrzegane z perspektywy post(Chwistek, 2004d, s. 212).
elity
na pochodzenie
nia sztuki w ak-w-sztuce

z nas ogrom bog

(2004b, s. 327).

Postulowany przez niego pluralizm estetyczny zorientowany jest przy tym
na demo

2004, s. 249).
ciela, niedawno nominowanego na stanowisko profesora logiki matematycznej
nia
lowanych

54
podczas otwarcia wystawy
4

Krakowskiej, po raz pierwszy w recenzji wspomnianej wystawy, w której
Chwistek (1932, s. 128; Osostowicz, 1978, s. 27

Zagadnieniach kultury duchowej
w Polsce Chwistek wyda

(1961, s. 188).

Wszechstronne wsparcie udzielone przez Chwistka Grupie Krakowskie5 wy-

w latach 30. koncepcji p

-

Krakowskiej. W stosunkowo nielicznym zbiorze tekstów publicystycznych,
twó
wypowiedzi,
okresu zaanga4

Wystawa, otwarta 13.11.1932 r.

5

bara Ilkosz (2019).

(Sobieraj, 1979).

ków,
stowicza
(Sobieraj, 1979, s. 53 54).
-
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okresu zaanga-

Chwistka w ruchu formistycznym
emocjonalnie i analityczny (Chwistek, 2004f).
Pomny

-

(1961, s. 181), postuluje, by renesan
jemniczych
(1933, s. 6).
wyznaje
1933, s. 6).
-

naturalistycznym
i

|
tymi,
(2004e, s. 344).

nostawie opisanych naukowo

lom
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2004e, s. 347). Syntetyczny
charakter tego typu
schemat
2004e, s. 348). Manife6
dera, Osost
.
Eksperymenty artystyczne zarejestrowane przez Chwistka w 1938 roku, zgodnie

niesamowitym, niezmiernie prostym i naturalnym chwytem. Od jednego zamapolskiego robotnika (1938, s. 7).

z subiektywizmem ocen:
malarzem, jakich

(1938, s. 7).

wymuszony i nac

-

7

.

6

Poza artystami zrzeszonym

7

2004, s. 226; 2018, s. 44.

2021, s. 28
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Fot. 1. Leon Chwistek, Karuzela, 1936, olej na desce, 99 x 120
Fot. CC0.
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.

teorii i praktyce
potocznej,
i Przemarsz artylerii przez miasto

niego mechanizm ko

(2004g, s. 312). Koresponduje to z postulatem schema
2004g, s. 316).

Karuzela (1936)
fot. 1)
-
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rozwijam strefizm w antyunizm, tzn. nie

Chw

s. 259).

gana
tyzmem
dawnej sztuki; w przytaczanej polemice ze
(Chwistek, Strz
zarezerwowane dla wybranych. Z tej perspektywy badania laboratoryjne postuim

ma
(Chwistek, 2018, s. 222).

s. 253). W jednym z tekstów publicystycznych, Elementy twórcze sztuki dziecka
gramem strefizmu; jako j
Fabryka

Narkotyk sztuki

59

artystyczne

kompo
lwowskiego. W

-

i zjawisk artystycznych z lat 30. Chwistek postrzega formizm jako nurt

Osostowicza i Lewickiego
Plastyków (fot. 2.), Chwistek
na pierwotnym schemacie obrazowania:
nowanym narzucaniem przez kubizm i konstruktywizm [przerafinowaniem
narzucanym przez kubizm(?) przyp. red.]. Ale u Osostowicza i u Blondera
dziecka (1937, s. 9).

kazywane na wystawie prace
Niedziela
obrazów ole

, s. 33 34),

nienia. To jest

, s. 9).
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Fot. 2. (z lewej)
Leopold Lewicki, Nosiwoda,
lata 30. XX w., akwaforta, papier.
,
1.03.1937, s. 7.

Fot. 3.
1936 (?), olej na
zaginiony.

, Niedziela,
ie, obraz
,

1.03.1937, s. 7.
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Obraz Niedziela
nie skuteczny

-

(streficzne zasady kompozycji artysta
(Polit, 2021, s. 33

-

-

(1937, s. 9).

patii

-
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Abstract
This text discusses the way in which the conception of artistic experience worked out by Leon
Chwistek corresponds with his assessments of the most recent artistic phenomena in Polish art
formulated by him in the 1930s. It reveals the affinity of this conception with the notion of the
d
within the milieu of the pre-war Grupa Krakowska [Cracow Group]. Founded upon the premises
concomitance of the reception of imaginary reality of an artwork and the impulse to co-create this
reality. According to Chwistek, this conception could provide a theoretical grounding for socially
engaged art. It was also supposed to serve as a foundation for the project of nominalist aesthetics
delineated by Chwistek, the project aimed at working out the intersubjective principles of the
assessment of artworks, based on individual acts of reception, by the community of receivers
engaged in a public discussion of art. The criteria for assessment of artworks worked out within
the framework of this project could be applied in art criticism.
Keywords: Formism, multiplicity of realities, imaginary reality, Grupa Krakowska [Cracow
Group]

