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Recenzja rozprawy doktorskiej pana magistra Michała Kawuloka pod tytułem „Sztuka Jana
Wałacha w świetle krytyki artystycznej Jerzego Warchałowskiego”, promotor prof. dr hab.
Lechosław  Lameński,  promotor  pomocniczy  dr  Marcin  Pastwa,  Katolicki  Uniwersytet
Lubelski  Jana  Pawła  II,  Wydział  Nauk  Humanistycznych,  Instytut  Historii  Sztuki,  Lublin
2014.  

Rozprawa  doktorska  pana  mgr.  Michała  Kawuloka  liczy  279  stron  tekstu,  do  którego
dołączono spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, bibliografię oraz wybór ponad 300
ilustracji  z  ich  spisem.  Całość  starannie  opracowano  pod  względem  redakcyjnym,  ilość
błędów  jest  niewielka,  jednakże  jeżeli  rozprawa  miałaby  zostać  wydrukowana,  zwracam
uwagę  zwłaszcza  na  konieczność  poprawy  zapisu  nazwisk  Edwarda  Burne-Jonesa,  Maxa
Dvořáka  i  Lucjana  Kintopfa  oraz  używania  nazwy  Akademia  Umiejętności,  a  nie  Polska
Akademia Umiejętności, w odniesieniu do czasów przed 1919 rokiem. Niezręcznie wyglądają
ponadto skróty imion, zarówno w spisie treści, jak i w tekście rozprawy. Niewłaściwe jest
wreszcie  nazywanie  części  ilustracyjnej  katalogiem,  skoro  jej  poszczególne  fragmenty
określone są jako „katalog wybranych prac” Jana Wałacha. Jeżeli autor nie ujął tu wszystkich
prac artysty, wystarczyło uznać, że publikuje po prostu ilustracje, albo nazwać ostatnią część
właśnie  „katalogiem  wybranych  prac”.  Słowo  „katalog”  jest  zobowiązaniem  do
systematycznego i kompletnego opracowania dzieł artysty, a takiego rozprawa nie zawiera.
Ta redakcyjna niezręczność widoczna jest też w spisie treści, gdzie tenże „katalog” w ogóle
nie  istnieje.  W  rozprawie  Autor  pozwala  sobie  na  kilkakrotne  powtórzenia  tych  samych
informacji,  a  nawet  sformułowań,  co  z  pewnością  w ostatecznej  wersji  do  druku należy
usunąć.

Temat rozprawy został sformułowany w oryginalny sposób, a propozycja oceny twórczości
Jana  Wałacha  z  perspektywy tego,  co  pisał  o  nim Jerzy  Warchałowski,  jest  z  pewnością
bardzo  cenna.  Jan  Wałach,  mimo  iż  był  samodzielnym  artystą  i  może  pochwalić  się
znaczącym  ilościowo  dorobkiem,  w  dużej  mierze  okazał  się  kreacją  właśnie  Jerzego
Warchałowskiego,  sprawującego  nad  nim  opiekę  od  wczesnej  młodości.  To  zestawienie
artysty  oraz  jego  mecenasa,  a  używając  bardziej  współczesnego  i  ahistorycznego  języka,
współpracującego z nim kuratora, w największym stopniu decyduje o wartości poznawczej



pracy.  W  ten  sposób  możemy  prześledzić  szereg  mechanizmów  ówczesnego  życia
artystycznego,  funkcjonowania  krytyki  artystycznej,  a  także  towarzysko-politycznych
uwarunkowań, w jakich powstawała twórczość Wałacha, często wbrew woli samego twórcy.
Skupienie się tylko na działalności beskidzkiego artysty nie przyniosłoby tak wartościowego
efektu, tym bardziej, że jego twórczość w zdecydowanej większości ma lokalny charakter, nie
mieści  się w kanonie polskiej  historii  sztuki  i  trudno uznać ją za temat wystarczający dla
rozprawy  doktorskiej.  Z  kolei  podkreślenie  roli  Warchałowskiego  jako  mecenasa
prowincjonalnego artysty pokazuje, że nie tylko był on znakomitym organizatorem głośnych
wystaw, ale także pełnym zapału społecznikiem, gotowym służyć bezinteresowną pomocą.

O ile  więc  sformułowanie  tematu  należy  ocenić  bardzo  wysoko,  w  trakcie  lektury  pracy
pojawia  się  szereg  wątpliwości  co  do  jego  rozwinięcia.  W rozdziale  pierwszym  pan  mgr
Michał  Kawulok  poświęcił  wiele  miejsca  rekonstrukcji  biografii  Jerzego Warchałowskiego,
zarówno  życia  prywatnego  jak  i  zawodowego,  opierając  się  na  źródłach  wyłącznie
drukowanych. Jak słusznie zauważył, ten wybitny przedstawiciel życia artystycznego w Polsce
I połowy XX wieku do tej pory nie doczekał się swojej monografii,  nic więc dziwnego, że
postanowił czytelnikom swojego doktoratu jego postać przybliżyć. Jednakże przedstawione
w  pracy  wiadomości  pochodzą  z  ogólnie  dostępnych,  a  nawet  bardzo  dobrze  znanych
publikacji  i  nie  wnoszą  wiele  nowego  do  naszej  wiedzy  o  Warchałowskim.  W rozprawie
doktorskiej oczekiwałbym poszerzenia pola badań i przynajmniej częściowego uzupełnienia
źródeł  o  nowe  dane,  tym  bardziej,  że  pan  mgr  Kawulok  posiada  niewątpliwy  talent  w
odkrywaniu i badaniu archiwaliów. Na szczególne zainteresowanie, jak sądzę, zasługiwałoby
zwłaszcza  przebadanie  związków  Jerzego  Warchałowskiego  ze  Śląskiem  Cieszyńskim,  co
pozwoliłoby w szerszym kontekście zanalizować jego sympatię i wsparcie dla Jana Wałacha.
Warto już w tym miejscu zaznaczyć, że autor rozprawy w ogóle w bardzo małym stopniu
zajął  się  kwestią  politycznego  znaczenia,  jakie  mogła  mieć  promocja  śląskiego  artysty  z
pogranicza polsko-czechosłowackiego w latach 30-tych. Biorąc pod uwagę zamrożony na tym
terenie  konflikt  między  Pragą  a  Warszawą,  sytuacja  ta  z  pewnością  wpływała  na
odczytywanie  twórczości  Wałacha  –  polskiego właśnie  artysty  na  tym spornym terenie  i
pośrednio inspirowała do promocji jego twórczości w polskiej stolicy. Niestety, w rozprawie
problematyka  ta  jest  tylko  marginalnie  wspomniana,  co  jak  sądzę  stanowi  istotne
niedopatrzenie.  Nie  znajduję  też  wyjaśnienia  dla  rezygnacji  z  analizy  tekstów,  które
Warchałowski opublikował w językach obcych, co pan mgr Kawulok konstatuje w przypisie o
numerze 300 na stronie 55. Jeżeli jest to podyktowane względami merytorycznymi, należało
rzecz wyjaśnić, choć powodów takich nie widzę. Z perspektywy recenzenta wydaje się, że jest
to zwyczajne uchybienie i niepotrzebne zawężenie pola badań.

W  rozdziale  pierwszym  poświęconym  Jerzemu  Warchałowskiemu  najciekawsze  jest
precyzyjne  zestawienie  dat  i  faktów,  rekonstruujące  przede  wszystkim  jego  zawodową
karierę.  W  drugiej  części  rozdziału,  pod  nie  do  końca  właściwym  hasłem  „krytyka
artystyczna”  omówione  są  poglądy  Warchałowskiego  na  kwestie  m.in.  architektury,
konserwacji  czy  sztuki  stosowanej.  Ta  część  rozprawy  ma zróżnicowany  charakter.  O  ile



fragment  o stylu  zakopiańskim jest  zwyczajnie  nieudany i  oparty  na  bardzo  skromnej,  a
zarazem  pozbawionej  nowszych  publikacji  bibliografii,  o  tyle  kolejna  część  poświęcona
ludowości i genezie zainteresowań sztuką ludową u Warchałowskiego celnie podsumowuje
oba problemy oraz dowodzi, że zainteresowanie artystami takimi jak Jan Wałach nie było
przypadkowe.  W  kolejnych  podrozdziałach  podobnie  można  odnaleźć  mniej  lub  bardziej
udane fragmenty,  ale żeby skupić się tym razem na pochwałach chciałbym podkreślić,  że
autor znakomicie wydobył problem „współuczestnictwa w sztuce” i moim zdaniem powinien
śmiało  zrezygnować  z  problematycznego  w  przypadku  Warchałowskiego  terminu
„Gesamtkunstwerk” jako klucza do odczytania jego projektów wystawienniczych i tekstów
na  temat  powiązania  sztuki  stosowanej  z  architekturą.  Ten  fragment  rozprawy  zyskałby
wiele, gdyby pokazać szerzej międzynarodowy kontekst działalności Warchałowskiego. Jak
wszyscy wiemy, doskonale orientował się on w tym, co działo się zwłaszcza w Europie, a
sukces paryski z 1925 roku był pochodną tej wiedzy.

Rozdział drugi rozprawy poświęcony został w całości Janowi Wałachowi i biorąc pod uwagę
jej wartość poznawczą, jest bez wątpienia najcenniejszy. Autor drobiazgowo rekonstruuje w
nim biografię artysty, podaje szereg faktów z życia prywatnego i zawodowego, śledzi kolejne
realizacje w dziedzinach malarstwa,  rzeźby,  grafiki.  Doceniam te wysiłki,  tym bardziej,  że
wiedza na temat Jana Wałacha jest znikoma, co jest oczywiście pochodną jego marginalnej
obecności  na  kartach  historii  sztuki  polskiej.  Nie  ulega  jednak  wątpliwości,  że  należy
prowadzić badania również nad postaciami nie największego formatu, co więcej taka lokalna
historia  sztuki  może  przynosić  wiele  wartościowych  ustaleń,  pozwalających  bardziej
szczegółowo opisać różnorodną panoramę życia artystycznego danej epoki. Poznając koleje
losu  Wałacha,  jego  studia  w  Krakowie  i  Paryżu,  starania  o  zdobywanie  zleceń,  trudne
warunki materialne z jakimi się borykał, widzimy portret niezwykłej postaci, wierzącej w sens
tworzenia dzieł sztuki, nawet jeżeli oznacza to kłopoty i wybór trudnej drogi życiowej. Mimo
iż wydać może się stereotypowy, życiorys artysty jest jednak w ujęciu pana mgr. Kawuloka
bardzo wiarygodny,  daleki  od sentymentalizmu,  albo romantycznego mitu zapomnianego
artysty z prowincji. To, moim zdaniem, największe osiągnięcie autora rozprawy. Widzimy tu
bowiem faktyczne powody, dla których Wałach nie chciał i pewnie nie potrafił rozstać się ze
swoimi  rodzinnymi  okolicami,  aby  rozpocząć  karierę  artysty  w  wielkomiejskim  świecie,
poznajemy  jego  słabości,  w  tym  nieśmiałość,  która  uniemożliwiała  mu  brylowanie  na
salonach, a jednocześnie przywiązanie do rodzinnego życia wśród licznego potomstwa. Pan
mgr  Kawulok  postępuje  tu  bardziej  jak  historyk,  bada  źródła,  sprawdza  daty,  ustala
faktografię,  ale dzięki  temu unika nadinterpretacji  działań artysty.  Okazują się  one raczej
konsekwencją jego codziennej egzystencji i zwyczajnych decyzji życiowych, a nie przyjęciem
takiej czy innej postawy twórczej lub ideologicznej pozy, w imię której na przykład ucieka się
od cywilizacji, aby prowadzić ekologiczne życie w beskidzkiej naturze, albo tworzy kolonię
artystyczną kontestując życie metropolii.

Na  wyróżnienie  zasługuje  także  podrozdział  4,  gdzie  powraca  postać  Warchałowskiego  i
mowa jest o drugiej jego fali zainteresowania artystą po 1932 roku. Pan mgr Michał Kawulok



rekonstruuje kolejne poczynania na rzecz promocji twórczości Wałacha, w tym wystawę w
kamienicy Baryczków w Warszawie w 1934 roku i wydanie książki poświęconej artyście w
kolejnym roku. Jednocześnie bada recepcję tych działań w środowisku czołowych artystów i
krytyków sztuki zauważając, że w zdecydowanej większości potrafili oni dostrzec specyficzną
grę jaką prowadził  z nimi Warchałowski, lansując beskidzkiego artystę jako reprezentanta
promowanych przez siebie wartości. To bardzo udana część pracy, dowodząca dojrzałości
krytyki artystycznej tego czasu i jej różnorodności, skoro z jednej strony mogły ukazywać się
pozytywne opinie na temat Wałacha autorstwa Tadeusza Pruszkowskiego, a z drugiej celne i
krytyczne uwagi Tytusa Czyżewskiego zarzucające artyście, iż nazbyt poddaje akademickiej
stylizacji własny, prymitywny styl malarski czy Władysława Husarskiego uznającego, że śląski
twórca  jest  wartościowym  grafikiem,  a  nie  malarzem.  Autor  rozprawy  wydobył  też  głos
Mieczysława Wallisa,  który widział  w Wałachu nie tyle samodzielnego artystę, ale kreację
Jerzego Warchałowskiego, w dodatku nieudaną. Mimo tak zróżnicowanych ocen Jan Wałach
zyskał  jednak  wiele  na  warszawskiej  promocji,  zdobywając  sobie  pewną  popularność  w
środowisku kolekcjonerów, którzy zainteresowali się zwłaszcza jego drzeworytami, ponadto
mógł  liczyć na tak  prestiżowe zamówienie,  jak  dekoracja transatlantyku MS Piłsudski,  co
bardzo dobrze rekonstruuje pan mgr Michał Kawulok. O tym jak bliska była relacja między
artystą, a jego promotorem świadczą opisane w rozprawie bardzo konkretne uwagi, jakie do
poszczególnych drzeworytów zgłaszał Warchałowski, poczynając od kwestii technicznych po
ich artystyczny wyraz. Działalność taka przypominać może współczesne praktyki niektórych
kuratorów  sztuki  współczesnej,  co  jest  zresztą  przedmiotem  stawianych  im  zarzutów  o
ograniczanie wolności twórczej artysty. Rozprawa doktorska pana mgr. Kawuloka pokazuje,
że  nie  jest  to  jednak  cecha  czasów  nam  współczesnych,  a  historia  Wałacha  i
Warchałowskiego  może  być  potraktowana  jako  przyczynek  do  studiów  na  temat  relacji
między twórcą a organizatorami życia artystycznego w XX wieku w Polsce. Autor przypomina
także,  że  to  właśnie  Wałach  niejednokrotnie  prosił  Warchałowskiego  o  pomoc,  a  zatem
bynajmniej nie był tylko biernym i niechętnym odbiorcą jego pomysłów.

Ostatni  rozdział  pracy  to  kolejny  fragment  pieczołowicie  rekonstruowanej  historii  życia  i
twórczości  Jana Wałacha po 1939, a więc po śmierci  Jerzego Warchałowskiego. Pan mgr
Kawulok  pokazuje  zarówno  zagubienie  artysty  w  nowych  realiach  PRL-u,  jak  i  próby
nawiązania mniej lub bardziej udanej współpracy z kościołem katolickim, o czym świadczy
bardzo interesujący epizod, czyli korespondencja z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Autor
przypomina  też  o  krótkotrwałej  powojennej  popularności  artysty,  za  sprawą  filmu
nakręconego przez katowicki oddział telewizji w 1974 roku, który jednak pokazał Wałacha
jako nieledwie ludowego mistrza z  prowincji,  co z pewnością nie odpowiadało ambicjom
artysty.

Czytając  pierwsze  cztery  rozdziały  pracy  mamy  do  czynienia  głównie  z  faktografią  i
porządkowaniem stanu badań na temat Wałacha i Warchałowskiego, autor rozprawy zbyt
rzadko pozwala sobie na komentarze i interpretacje. Dopiero w zakończeniu odnaleźć można
szereg  uwag  o  syntetycznym  i  krytycznym  charakterze.  Pan  mgr  Michał  Kawulok,  wciąż



bardzo skrótowo i hasłowo, ale jednak, podsumowuje specyfikę relacji artysta-mecenas oraz
zwraca uwagę na znaczenie i  oryginalność zwłaszcza drzeworytów Wałacha na tle  epoki.
Celna uwaga pojawia się na stronie 274, gdzie autor rozprawy stwierdza, iż Jan Wałach tylko
w umiarkowany sposób interesował się tekstami teoretycznymi Jerzego Warchałowskiego, a
zatem  nie  w  pełni  utożsamiał  się  z  jego  programem  ideowym,  traktując  znajomość  z
warszawską personą za wyraz osobistej sympatii i szansę na wsparcie własnej działalności. W
zakończeniu  możemy  też  przeczytać  jak  najbardziej  słuszne  zdanie,  że  kariera  Wałacha
działającego na marginesie ówczesnego życia artystycznego, pod koniec lat 30-tych mogła się
rozwinąć  tylko  dzięki  wpisaniu  jej  w  zapotrzebowania  części  elit  warszawskich,
poszukujących  prowincjonalnych  talentów,  reprezentujących  tendencje  regionalistyczne  i
wykorzystujących  tradycyjne  środki  wyrazu.  Wnioski  te  dowodzą,  że  pan  mgr  Michał
Kawulok potrafi nie tylko pisać jak historyk – badacz archiwaliów, ale i formułować bardziej
syntetyczne uwagi.  Tym bardziej  należy  żałować,  że  taką umiejętność  ujawnia na  koniec
rozprawy i to w ograniczonym zakresie.

Rozprawa doktorska pana mgr. Michała Kawuloka to studium przypadku i jako taka powinna
być oceniana. Nie ma w niej miejsca na bardziej syntetyczne myśli i z tego też względu nie
zmienia ona w zasadniczy sposób naszego postrzegania historii sztuki polskiej XX wieku, a
raczej  dopisuje  brakujący  jej  rozdział.  Takie  zawężenie  pola  badań  jest  z  jednej  strony
ograniczeniem,  z  drugiej  można  je  uznać  za  świadomą koncentrację  na  ściśle  określonej
tematyce, aby opracować ją w pełni i ze wszystkimi szczegółami. Historia sztuki potrzebuje
zarówno  wielkich  syntez,  jak  i  systematycznych  opracowań  o  bardziej  źródłowym
charakterze,  skupionych  na  bardzo  wąskich  obszarach  badań,  a  do  tych  drugich  należy
recenzowana  rozprawa.  Mimo  iż  zabrakło  w  niej  bardziej  rozbudowanych  wniosków
końcowych,  doceniam  jej  wartość  jako  kompendium  wiedzy  na  temat  artysty
funkcjonującego  poza  głównym  nurtem  naszej  dyscypliny.   Stwierdzam  tym  samym,  że
rozprawa  doktorska  pana  mgr.  Michała  Kawuloka  spełnia  wymagania  stawiane  takim
rozprawom i wnoszę o dopuszczenie jej autora do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

 


