
„Sztuka Jana Wałacha w świetle krytyki artystycznej Jerzego Warchałowskiego”

streszczenie  rozprawy doktorskiej  opracowanej  pod kierunkiem prof.  dr.  hab.  Lechosława

Lameńskiego, z dr. Marcinem Pastwą jako promotorem pomocniczym. 

Rozprawa doktorska „Sztuka Jana Wałacha  w świetle  krytyki  artystycznej  Jerzego

Warchałowskiego”  łączy  biografię  beskidzkiego  artysty  -  Jana  Wałacha  (1884  -  1979)  z

działalnością  wpływowego  organizatora  polskiego  życia  artystycznego  -  Jerzego

Warchałowskiego (1874 - 1939). W przypadku obu postaci silnie zaznaczył się charakter ich

odmiennej aktywności - J. Wałach wykonał wiele obrazów, grafik czy rysunków, z kolei J.

Warchałowski  w  konsekwentny  sposób  budował  program  sztuki,  zwłaszcza  użytkowej,

opartej  na  motywach  ludowych,  pozostawiając  po  sobie  duży  zbiór  krytyki  artystycznej.

Głównym  powodem  zbliżenia  obu  biografii  jest  zachowana  korespondencja  J.

Warchałowskiego w Muzeum Biograficznym Jana Wałacha w Istebnej. Lektura tych listów

uzmysławia  ogromny  wpływ  J.  Warchałowskiego  na  J.  Wałacha,  zwłaszcza  w  zakresie

tworzonych przez artystę drzeworytów. 

Rozprawa podzielona jest na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy, „J. Warchałowski

(1874-1939)  –  biografia  i  piśmiennictwo”,  jest  próbą  rekonstrukcji  biografii  Jerzego

Warchałowskiego, jak i - zebrania jego tekstów dotyczących sztuki, m. in. sztuki stosowanej,

architektury,  konserwacji  czy  poglądów  dotyczących  ludoznawstwa.  Wyróżniono  część

trzecią rozdziału „Opublikowane teksty o Janie Wałachu”,  w której zostały przedstawione

główne poglądy J. Warchałowskiego względem sztuki istebniańskiego twórcy.

Rozdział  drugi  „J.  Wałach  (1884-1939)  –  z  woli  mecenasa”  przybliża  wczesną

biografię  artysty  do roku 1939.  Na ten  okres  przypadła  edukacja artystyczna  J.  Wałacha,

realizacja  pierwszych  zamówień,  krystalizacja  indywidualnego  stylu,  jak  również  pełna

zależności  znajomość  z  J.  Warchałowskim.  Mecenas  zorganizował  w  1934  roku  ważną

wystawę prac artysty w Kamienicy Baryczków w Warszawie, a rok później wydał monografię

„Jan Wałach z Istebnej na Śląsku Cieszyńskim”.  

Z  tytułem  całej  rozprawy  najbardziej  koresponduje  rozdział  trzeci  –  „Krytyka

artystyczna w korespondencji J. Warchałowskiego do J. Wałacha”, w którym można poznać

cały program teoretyczny i dydaktyczny J. Warchałowskiego względem J. Wałacha, oparty w

głównej  mierze  na  nauce  drzeworytu.  Kolejne  podrozdziały  odsłaniają  różne  kwestie

związane z tworzeniem w tej technice, takimi jak: walor, odbitka, kreska czy kompozycja. J.

Warchałowski nie pomijał też zagadnień związanych z rysunkiem i malarstwem.



Wreszcie ostatni rozdział  „Jan Wałach (1939 - 1979) - bez mecenasa” opisuje lata

życia  artysty  po  śmierci  J.  Warchałowskiego,  m.in.  trudną sytuację  rodzinną  czy  kolejne

realizacje zamówień. W okresie tym twórca w dalszym ciągu wykonywał drzeworyty, przez

co kontynuował wcześniejsze zalecenia nieżyjącego już mecenasa. W 1974 roku katowicki

oddział  telewizji  zrealizował  film dokumentalny o J.  Wałachu, który spopularyzował jego

sztukę. 

Dla  J.  Warchałowskiego  istotne  było  narodowe  znaczenie  sztuki  J.  Wałacha  i

podkreślanie jego pochodzenia z ludu śląskiego. To właśnie na dawnym Śląsku Austriackim,

czyli  na Śląsku Cieszyńskim, J. Warchałowski w czasach żywej działalności Towarzystwa

Polska Sztuka Stosowana (1901 - 1914) szukał okazów twórczości ludowej, które miały być

inspiracją do budowania polskiej sztuki narodowej. Wówczas poznał młodego górala, Jana

Wałacha, którego popchnął w stronę edukacji artystycznej. Po latach mecenas pisał, że sztuka

J.  Wałacha  w  zamierzeniu  miała  zniwelować  oddziaływanie  obcej  kultury  na  Śląsku

Cieszyńskim [...] ku pożytkowi polskiej sztuki i chwale odradzającej się kultury Śląska.

 W kontekście  całokształtu  krytyki  artystycznej  J.  Warchałowskiego wyodrębnione

teksty o Janie Wałachu wykazywały najwięcej  związków z poglądami mecenasa na temat

ludoznawstwa.  J.  Warchałowski  uważał,  że  odrodzenie  sztuki  narodowej  było  możliwe

poprzez przywrócenie jej cennego pierwiastka, jaki zachował się w sztuce ludowej, stąd w

entuzjastyczny sposób ją  kolekcjonował.  Podkreślał  konieczność  wykorzystania  motywów

ludowych  ze  wszystkich  obszarów  ziem  polskich,  jednak  pod  warunkiem  ich  twórczego

przetworzenia, a nie wiernego naśladownictwa.

J.  Wałach wpisywał  się w niektóre wytyczne programowe J. Warchałowskiego. W

jednym z artykułów relacjonował:  Bałem się, aby ta ludowość, która zanika, nie zastygła w

bezpamięci  […]. Pędzlem  i  dłutem  chciałem  utrwalić  zanikające  typy  naszych  górali,

pragnąłem oddać ich życie wiernie, tak jak je odczułem i wyrozumiałem, żyjąc wśród nich dla

nich. Artysta pomijał jednak niejednokrotnie ważne kwestie J. Warchałowskiego, jak choćby

twórcze przetworzenie motywów ludowych w sztuce.

Różne  działania  J.  Warchałowskiego  względem  J.  Wałacha  spopularyzowały

zwłaszcza  drzeworyty  artysty  i  ukonstytuowały  go  jako  grafika.  Istebniański  twórca

przedstawiał  w  swoich  licznych  pracach  życie  górali  Beskidu  Śląskiego,  ich  zwyczaje,

codzienną pracę, strój ludowy i wiarę. Jan Krop, dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle,

pisał:  „Jan  Wałach  wzniósł  pomnik  góralom śląskim [...]  wyszedł  z  ludu  i  temu  ludowi

pozostał wierny przez całe życie”. W takim ukształtowaniu sztuki artysty oraz jej odbiorze

duże zasługi położył J. Warchałowski.     


