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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kawuloka

Sztuka Jana Wałacha w świetle krytyki artystycznej Jerzego Warchałowskiego

Rozprawa  doktorska  mgr.  Michała  Kawuloka  Sztuka  Jana  Wałacha  w  świetle  krytyki

artystycznej  Jerzego  Warchałowskiego napisana  została  pod  kierunkiem  prof.  dr.  hab.

Lechosława  Lameńskiego,  z  dr.  Marcinem  Pastwą  jako  promotorem  pomocniczym,  na

Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Celem  niniejszej  recenzji  jest  stwierdzenie,  czy  przedstawiona  rozprawa  spełnia

warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 r. nr 65, poz. 595 z późn.

zm.). Wymogiem Ustawy jest, aby rozprawa doktorska przygotowana pod opieką promotora

stanowiła  oryginalne  rozwiązanie  problemu  naukowego  oraz  wskazywała  ogólną  wiedzę

teoretyczną kandydata w danej  dyscyplinie  naukowej,  a  także  umiejętność  samodzielnego

prowadzenia pracy naukowej. Recenzję napisano pod kątem ww. wymogów ustawowych.

Praca doktorska mgr.  Michała Kawuloka ma formę maszynopisu; liczy 310 stron i

zawiera  podstawowy tekst  rozprawy wraz  z  bibliografią  i  spisem ilustracji;  uzupełnia  ją

katalog  ilustracji,  podzielony  na  dwie  grupy  reprodukcji,  pierwszą  ikonograficzną  –

zawierające fotografie „do części biograficznej Jerzego Warchałowskiego” i Jana Wałacha,

numerowane  cyframi  rzymskimi  (łącznie  LVII),  oraz  drugą,  którą  stanowi  „katalog

wybranych prac Jana Wałacha” w liczbie 258 reprodukcji. 

Tytuł  rozprawy  Sztuka  Jana  Wałacha  w  świetle  krytyki  artystycznej  Jerzego

Warchałowskiego sugeruje zagadnienie do opracowania w formie raczej artykułu naukowego

niż rozprawy doktorskiej. Jest on nazbyt skromny w stosunku do zawartości rozprawy. Autor

nie  tylko  przedstawił  wskazany  powyżej  temat,  lecz  także  zrekonstruował  szczegółowo

biografie i działalność zarówno Jerzego Warchałowskiego, jak i Jana Wałacha, wykraczając

chronologicznie poza datę  śmierci  Warchałowskiego o całe  40 lat.  Różnorodne wzajemne

relacje artysty i jego mecenasa, zarysowane w pracy, zdecydowanie nie ograniczały się do
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krytyki  artystycznej.  Jerzy  Warchałowski  należał  do  kluczowych  postaci  polskiego  życia

artystycznego, budując swoją wysoką pozycję nieprzerwanie od roku 1901 aż do momentu

śmierci w roku 1939. Z rozprawy mgr. Kawuloka można wyczytać, jakim metodom działania

i  jakim  prywatnym  i  zawodowym  koneksjom  Warchałowski  tę  pozycję  zawdzięczał.

Większość  informacji  na  ww.  temat  Autor  wyczytał  z  prywatnej  korespondencji

Warchałowskiego do Wałacha ze zbiorów Muzeum Biograficznego Jana Wałacha w Istebnej,

wcześniej nieznanej i niepublikowanej.

Stosunek Warchałowskiego do Wałacha – odkrywcy jego talentu, mentora, mecenasa i

menagera zarazem – stanowi bardzo interesujący i znamienny przykład, pars pro toto, metod

promocji polskiej sztuki ludowej oraz artystów podejmujących tematykę folklorystyczną w

swojej  twórczości.  Ujawnia  też  złożone  motywacje,  jakie  mu  w  tych  działaniach

przyświecały.  Niesamodzielność  twórcza,  czy  raczej  bezwolność  Wałacha  spowodowana

przez  osobliwe  podporządkowanie  się  zaleceniom  Warchałowskiego,  pokazuje  pewną

bezradność artysty po śmierci  jego mecenasa – mistrza,  co udało się  uchwycić  Autorowi

rozprawy.

Mgr  Michał  Kawulok  umiejętnie  wykorzystał  obszerny  zbiór  zachowanych

dokumentów archiwalnych, głównie z Muzeum Biograficznego Jana Wałacha w Istebnej, ale

też z Archiwum Państwowego w Krakowie, Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

oraz  Archiwum  Polskiej  Akademii  Umiejętności  w  Krakowie  (te  ostatnie  publikowane).

Przeprowadził  również  szeroko  zakrojone  kwerendy  prasowe  w  poszukiwaniu  tekstów

źródłowych samego Warchałowskiego, a także artykułów z epoki dotyczących jego działań

związanych  z  promocją  twórczości  Wałacha.  Obszerność  i  charakter  zgromadzonego

materiału  faktograficznego,  dotąd  nieopracowanego,  wskazują  na  dużą  pracowitość  i

samodzielność badawczą Doktoranta. Chwalebny wydaje się fakt, że Autor, z zamiłowania

mediewista, poświęcił przedstawioną do recenzji rozprawę doktorską twórczej (i nie tylko)

biografii  Jana  Wałacha,  funkcjonującego  dziś  tylko  w  lokalnej  historii  sztuki.  Rozprawa

Sztuka Jana Wałacha w świetle krytyki artystycznej Jerzego Warchałowskiego zajmie ważną

pozycję w archiwum Muzeum Biograficznym Jana Wałacha w Istebnej.

Układ przedstawionej do recenzji rozprawy, podzielonej na cztery obszerne rozdziały,

jest  czytelny,  ale  niesymetryczny  –  konstrukcja  pierwszego  rozdziału  poświęconego

Warchałowskiemu zasadniczo różni się od konstrukcji pozostałych trzech rozdziałów na temat

Wałacha.  Rozdział  I.  „J.  Warchałowski  (1874-1939)  –  biografia  i  piśmiennictwo”  –  w
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rzeczywistości  stanowi  prezentację  zarówno biografii,  jak  i  wszechstronnej  –  prywatnej  i

publicznej  –  działalności  Jerzego  Warchałowskiego  w  dziedzinie  organizacji  życia

artystycznego,  krytyki  architektury  i  sztuki,  daleko  wykraczając  poza  wskazane  w  tytule

rozdziału piśmiennictwo. Ten fragment tekstu zamyka część trzecia „Opublikowane teksty o

Janie  Wałachu”.  Rozdział  dostarcza  wielu  cennych  informacji  na  temat  Jerzego

Warchałowskiego,  które  pozwalają  spojrzeć  na  jego  działalność  perspektywy  innej  niż

dotychczasowa. Mogą stanowić punkt wyjścia, inspirację dla dalszych badań i analiz.

W rozdziale  II.  „J.  Wałach  (1884-1939)  –  z  woli  mecenasa”  omówiona została  biografia

artysty od momentu urodzenia do roku 1939. Podany w tytule zakres chronologiczny 1884-

1939 z datami wskazanymi w nawiasie po nazwisku przyjęty jest powszechnie do określania

lat  życia  danej  postaci  i  może  tu  wprowadzać  w  błąd  czytelnika.  Rozdział  stanowi

rekonstrukcję  wczesnej  biografii  artysty  na  podstawie  zachowanych  w  Istebnej

korespondencji  oraz  wspomnień  Wałacha,  przedstawia  też  początki  twórczości,  edukacji

artystycznej i relacji z Warchałowskim, coraz bardziej się zacieśniających i uzależniających

artystę od zaleceń i działań protektora.

Rozdział  III.  „Krytyka artystyczna w korespondencji  J.  Warchałowskiego do J.  Wałacha”,

wraz  z  ostatnią  częścią  rozdziału  I  i  rozdziałem II,  ściśle  wiąże  się  z  tytułem rozprawy.

Rozdział  III  prezentuje  bardzo  interesujący  materiał  faktograficzny,  dotyczący  zarówno

charakteru „kurateli” Warchałowskiego nad Wałachem, strategii wyboru dla Wałacha nowej

techniki  –  drzeworytu,  jak  i  zagadnień  ikonograficznych,  kompozycyjnych  i  wreszcie

technologicznych. 

Rozdział  IV.  „J.  Wałach  (1939-1979)  –  bez  mecenasa”  prezentuje  biografię,  działalność

artystyczną  i  twórczość  Wałacha  pozbawionego  opiekuna  i  merytorycznego  doradcy.

Wskazuje  też  na  problem  osamotnienia  artysty,  wyalienowanego  ze  swojego  rodzimego

chłopskiego  środowiska,  ale  i  odizolowanego  od  głównego  nurtu  polskiego  życia

artystycznego,  a  równocześnie  funkcjonującego  w  kręgu  mecenatu  kościelnego.  W  tym

kontekście ukazane zostały trudne relacje twórcy ze środowiskiem rządowym – ze względu

na bardzo skomplikowaną sytuację rodzinną, nie do końca wyjaśnioną przez Autora, a także

niemal równocześnie – mecenat państwowy w okresie socrealizmu. W rozdziale IV pojawia

się wiele zbędnych informacji, niezwiązanych w żaden sposób z tematem rozprawy. W tym

rozdziale, jak i we wcześniejszych, zabrakło natomiast szerszego krytycznego komentarz oraz

akapitu zamykającego, jakiegoś rodzaju podsumowania.

3



Z  powyższych  względów  Zakończenie  tym  bardziej  nie  zaspokaja  oczekiwań

czytelnika,  który nie  znajdzie  w nim potwierdzenia  celu  przyświecającego przygotowaniu

rozprawy, kluczowych konkluzji  i  wniosków, odniesienia do tez wysuwanych na początku

pracy itd., nie licząc kilku akapitów z raczej ogólnikowymi stwierdzeniami, pozostawiającymi

odczucie  niedosytu  informacyjnego.  Zamiast  tego  Autor  przedstawił  dość  osobliwe

streszczenie  tekstu  głównego  z  wyeksponowaniem  postaci…  Stanisława  Ostoi-

Chrostowskiego  (z  błędem w  odmianie  nazwiska).  Cenne  wiadomości  o  na  temat  tegoż

grafika, podane w tym miejscu, powinny znaleźć się w tekście głównym, w rozdziale II lub

III – w bezpośrednim powiązaniu z edukacją i praktyką graficzną Wałacha.

Pod rozwagę Autora poddaję rozpatrzenie mecenatu Jerzego Warchałowskiego oraz –

za jego pośrednictwem – mecenatu państwowego nad prezentacją twórczości Jana Wałacha w

kontekście historycznopolitycznym czy wręcz ideologicznym. Mgr Michał Kawulok wybrał

raczej  rolę  „kronikarza” niż  interpretatora różnych zdarzeń przedstawionych w rozprawie,

których  pełne  zrozumienie  wymaga  nie  tylko  szczegółowego  zrelacjonowania,  ale  też,  a

nawet  przede  wszystkim  –  krytycznej  analizy  historycznoartystycznej  oraz  stricte

historycznej.  Ideologiczny  wydźwięk  pojawia  się  co  chwila  w  wypowiedziach

Warchałowskiego (np. s. 91, 92, 93, 94-95, 183, 184-185, 218). Jan Wałach w monumentalnej

dekoracji  malarskiej  kościoła  pod wezwaniem Chrystusa Króla w Istebnej,  do ikonografii

Hołdu dla Chrystusa Króla wprowadził elementy jednoznacznie propagandowe – poczynając

od  sportretowania  Kardynała  prezbitera  Prymasa  Polski  Augusta  Hlonda  oraz  postaci

ówczesnego  establishmentu  rządowego  (Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  Ignacy

Mościcki; wojewoda śląski Michał Grażyński), przez ukazanie Matki Boskiej jako Królowej

Polski, na aniołach jako „rycerzach husarii” kończąc (s. 134-135). 

Dość ryzykowne i całkowicie zbędne wydaje się powtarzanie jak refren, co kilka stron

w części ostatniej informacji, że Wałach w okresie po II wojnie światowej wciąż wspominał

Warchałowskiego i nie mógł odżałować śmierci swego mecenasa (np. s. 249, 255). W pracy

można znaleźć wiele różnych powtórzeń, z cytatami włącznie. 

W  tekście  pojawia  się  kilka  niejasności.  Dla  przykładu,  Autor  kilkakrotnie

przyrównuje obrazy Wałacha do malarstwa włoskiego renesansu,  nie argumentując jednak

owych, dość ryzykownych, porównań ani nie wskazując konkretnych dzieł renesansowych –

jako źródła inspiracji, zapożyczenia.
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Bardziej  niepokojące  są  błędy  w  nazwach  instytucji  artystycznych,  jak  np.

Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana (a nie Towarzystwa Polskiej  Sztuki Stosowanej, s.

14), Spółdzielni Artystów Ład (s. 88), Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych

(TOSSPO, s. 153), Muzeum Techniczno-Przemysłowego mieszczącego się w Krakowie przy

ul. Smoleńsk (w tekście na s. 139 „Muzeum Przemysłowe przy ulicy Smoleńskiej”). Błędy

pojawiają  się  przy  nazwach  obcojęzycznych,  np.  czasopisma  „Kirliche  Kunst”  (s.  115),

Autorowi chodziło zapewne o „Die kirchliche Kunst”, franciszkański periodyk wydawany w

Salzburgu w latach 1918 – 1944. Na s. 107 pojawia się informacja, że na początku studiów

paryskich  Wałach mieszkał  „na  Passage  de  Dantzing  w domu studenckim” –  Autor  miał

chyba na myśli słynną La Ruche mieszczącą się przy Passage de Dantzig pod numerem 2.

Doktorant niekiedy dość niefrasobliwie posługuje się terminami, które w historii sztuki mają

jednoznaczne konotacje, jak np. „purystyczny” w odniesieniu do tła (s. 135 w odniesieniu do

il. 86), tu użyty w znaczeniu: gładki, płaski. 

Przy tak dużej objętości tekstu trudno ustrzec się drobnych potknięć stylistycznych

oraz  językowych.  Tekst  rozprawy sprawia  wrażenie  pisanego  pospiesznie,  bez  końcowej

redakcji merytorycznej i korekty, stąd zapewne liczne błędy w nazwiskach postaci, a także

powtarzające się niekonsekwencje w nazewnictwie. Dla przykładu w tekście figuruje Święta

Małgorzata Maria Alacoque, która ani razu nie jest  wymieniona poprawnie,  lecz jako św.

Małgorzata Alacoque, św. Maria Małgorzata Alacoque lub nawet Alaquoque. Może warto też

unikać skrótów typu „M.B. Różańcowa” (s. 127). Na marginesie warto zwrócić uwagę na

fakt,  że  Autor  używa w rozprawie potocznych określeń funkcji  i  tytułów, jak np.  prymas

August Hlond zamiast Kardynał prezbiter Prymas Polski August Hlond. Sporo jest literówek

w pisowni imion i nazwisk osób (np. Douglas Cockerell, s. 72) oraz niepoprawna niekiedy

deklinacja imion i nazwisk obcojęzycznych. Autor nie ustrzegł się też błędów gramatycznych.

Dla  czytelności  wywodu  oraz  ze  względu  na  jego  sporą  objętość  warto  by

zrezygnować z licznych informacji niewnoszących nic do tematu głównego – np. z cytatów

prywatnej korespondencji z córką typu: „Elżbieta wczoraj u Niesłanika kupiła dobrą trawę za

76 zł. Więc mama polecają – żeby Ci napisać. Już nie kupuj żadnej trawy […]. Trzeba iść

zamówić opał do leśniczego” (s. 257).

Do  zalet  rozprawy  należą  staranne  kwerendy  naukowe,  opracowanie

niepublikowanego wcześniej materiału, dokumentowanie podawanych informacji źródłowymi

przypisami (ich liczba wynosi 1723), a także obszerna bibliografia.
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Poddane  powyżej  pod  rozwagę  mgr.  Michała  Kawuloka  kwestie  dyskusyjne  oraz

uwagi  krytyczne  nie  zmieniają  faktu,  że  jego  dysertacja  Sztuka  Jana  Wałacha  w świetle

krytyki  artystycznej  Jerzego Warchałowskiego  ma wartość poznawczą,  świadczy o ogólnej

wiedzy teoretycznej Doktoranta oraz o umiejętności prowadzenia pracy naukowej.

Podsumowując  recenzję,  stwierdzam,  że  praca  doktorska  mgr.  Michała  Kawuloka

Sztuka Jana Wałacha w świetle krytyki artystycznej Jerzego Warchałowskiego spełnia wymogi

stawiane  pracom  doktorskim  w  art.  13  Ustawy  z  dnia  14  marca  2003  r.  o  stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wobec powyższego

wnoszę o dopuszczenie mgr. Michała Kawuloka do dalszych etapów postępowania o nadanie

stopnia doktora w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce. 
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