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Praca  Malowane słowa Prawdy. Krytyka artystyczna i twórczość plastyczna Stanisława

Rodzińskiego, jest próbą zbadania dorobku pisarskiego i dokonań plastycznych artysty. 

W rozprawie  przedstawiono  zarówno  krytykę  artystyczną,  jak  i  twórczość  plastyczną

Rodzińskiego. Są one połączone  osobowością artysty. Mówią o nim zarówno dukt pisma, jak i

dukt pędzla. Starano się ukazać przede wszystkim oryginalność i wyjątkowość malarza.

W pracy ujęto różnorodne dokonania Stanisława Rodzińskiego. Uznano jednak, iż jest on

przede  wszystkim  malarzem.  Potraktowano  jego  twórczość  malarską  jako  kulminację

przemyśleń,  inspiracji  i  przeżyć.  Z  takiego  sposobu  myślenia  wynikła  struktura  pracy  i

towarzyszące  jej  metody.  Analizując  krytyczne  omówienia  Rodzińskiego   innych  artystów

zawarte w artykułach i książkach jego autorstwa, starano się wybrać teksty, które z jednej strony

charakteryzowały konkretnego twórcę, z drugiej prowadziły do zrozumienia malarstwa samego

Rodzińskiego. Przy prezentacji wybranych dzieł malarskich natomiast ukazano najpierw ich opis,

uwzględniający niekiedy materię malarską, potem zaś scharakteryzowano wymowę symboliczną

płócien. Idąc więc od  szczegółów, czyniono starania by je uogólnić do pewnych praw, jakimi

rządzi  się  twórczość Stanisława Rodzińskiego.  Pomocna była przy tym metoda stosowana w

ikonografii.

Starano  się  wybierać  dzieła  charakterystyczne  dla  cyklów malowanych  przez  artystę.

Uwzględniono również płótna, które w początkach drogi artystycznej były jedynie sprawdzianem

twórczych  możliwości, a stały się później rozwijanymi wielokrotnie poszukiwaniami.

Na strukturę  rozprawy składa  się  wstęp,  stan  badań,  trzy rozdziały,  zakończenie  oraz

aneks  w formie  katalogu  wybranych  dzieł,  a  także  bibliografia  prac  krytycznych  Stanisława

Rodzińskiego i bibliografia prac wykorzystanych podczas pisania.

We  wstępie  ukazano  powody,  dla  których  podjęto  się  prezentacji  twórczości

Rodzińskiego. Stan badań omawia teksty przedstawiające najczęściej fragmenty dokonań artysty.

Są nimi w większości recenzje wystaw. W rozdziale pierwszym ujęto biografię twórcy. Artystę

ukształtowanego m.in.  przez  silne  oddziaływanie  kulturowego i  religijnego klimatu  Krakowa

oraz spotkania z ważnymi osobowościami (Czapski). Po krótkiej charakterystyce (również języka
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stosowanego  przez  twórcę),  rozdział  Krytyka  artystyczna Stanisława  Rodzińskiego prezentuje

artystę jako autora ważnych esejów o  malarzach. Dla Rodzińskiego istotny okazał się dorobek

Georges’a Braque’a, Nicolasa de Staëla, Rembrandta i Emila Krchy, a także Józefa Czapskiego,

kapistów, Andrzeja Wróblewskiego, Jerzego Nowosielskiego oraz Ewy Kierskiej. Wybór tekstów

miał przede wszystkim ukazać wspólne i pokrewne obszary problemów artystycznych, nurtujące

tych  artystów  oraz  samego  Stanisława  Rodzińskiego.  W ostatnim  rozdziale,  zatytułowanym

Malarstwo opisano najważniejszą cześć twórczości artysty. Wprowadzono informacje o procesie

twórczym oraz mistrzach i inspiracjach malarza (m.in. Vincent Van Gogh,  Georges Rouault).

Następnie  w  ujęciu  chronologicznym  oraz  typologicznym  zaprezentowano  wczesny  dorobek

Rodzińskiego (juvenilia),  dzieła  pejzażowe,  płótna o zacięciu społecznym (komedia ludzka)  i

historycznym (martyrologium). Wyodrębniono także istotną grupę dzieł związaną z kontekstem

religijnym (credo). Płótna trudniejsze do sklasyfikowania zamieszczono w punkcie miscellanea.

Wnioski,  jakie  zawarto  w  Zakończeniu przedstawiły  Stanisława  Rodzińskiego  jako

artystę  o  wielu  talentach,  a  przy  tym stale  rozwijającego  się.  Swoimi  dziełami  ukazującego

nadzieję.

Należy  zaznaczyć,  iż  rozprawa  doktorska  nie  wyczerpuje  wszystkich  zagadnień

związanych  z  twórczością  Rodzińskiego.  Stanowi  jedynie  przybliżenie  najbardziej

charakterystycznych dla niej cech.


