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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr Anny Kani-Saj, zatytułowanej “Władysław Wincze -

życie i twórcza działalność”

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie twórczością projektową zmarłego w 1992 roku 

projektanta mebli Władysława Winczego. W 2019 roku miałam okazję oglądać znakomicie 

przygotowaną wystawę jego prac w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Towarzyszył jej starannie 

opublikowany katalog z tekstem wyśmienitego znawcy meblarstwa Tomasza Mikołajczaka. Z tym 

większą ciekawością przystąpiłam do lektury rozprawy przygotowanej przez Panią mgr Annę Kanię- 

Saj, zastanawiając się nad tym, jakie nowe odkrycia może przynieść kolejne -  powstałe mniej więcej w 

tym samym czasie — opracowanie działalności twórczej Winczego. Z satysfakcją stwierdziłam, że 

teksty Pani Kani-Saj i Pana Mikołajczaka, pomimo zbieżności wynikających z potrzeby 

zaprezentowania biografii tego samego twórcy, nie są tożsame oraz że dysertacja Pani Kani-Saj

przynosi wiele ustaleń niewyeksponowanych we wcześniejszej literaturze.

Bezwzględną zasługą autorki rozprawy jest dokładne zapoznanie się z obfitą spuścizną pisarską 

Winczego (zachowaną w postaci publikacji i manuskryptów) i jej analiza porównawcza. Cenne jest 

również zestawienie jego wspomnień z ustaleniami badawczymi Ireny Huml, autorki wielu opracowań 

odnoszących się bezpośrednio do twórczości Winczego, a także monografii poświęconej jego 

wieloletniemu partnerowi zawodowemu, Olgierdowi Szlekysowi. Na pochwałę zasługuje 

rozbudowanie wątku związanego z zamiłowaniem Winczego do folkloru huculskiego, słuszne jest

również dostrzeżenie relacji pomiędzy jego pomysłami projektowymi oraz wzornictwem

skandynawskim, zwłaszcza duńskim i szwedzkim. Szkoda, że ostatni z wspomnianych tropów nie

został szerzej rozwinięty, gdyż -  jak zauważyła sama doktorantka -  sprawa ta zaistniała w karierze



zawodowej działającego po wojnie na Dolnym Śląsku projektanta niezwykle wcześnie, w czasach 

zdominowanych przez doktrynę socrealistyczną. Jak dowiadujemy się z ustaleń Pani Kani-Saj, 

organizowane na kierowanym przez Winczego Wydziale Architektury Wnętrz odczyty na temat dizajnu 

uprawianego poza blokiem socjalistycznym oraz współpraca merytoryczna z rozwijającym kontakty z 

projektantami skandynawskimi Instytutem Wzornictwa Przemysłowego stały się jedną z przyczyn 

podjętej odgórnie decyzji o zamknięciu tej prężnie działającej jednostki uczelnianej. Trafne jest też 

proponowane przez autorkę łączenie poszukiwań twórczych Winczego z próbą zdefiniowania polskości 

wzornictwa, podejmowaną niejednokrotnie przez twórców wywodzących się ze środowiska 

Warsztatów Krakowskich i czynnych potem także w Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład”.

O ile tezy merytoryczne stawiane przez Doktorantkę są poprawne i nie budzą zastrzeżeń, o tyle ich 

sposób zaprezentowania pozostawia wiele do życzenia. Pierwszy poważny zarzut związany jest z 

ujawnioną w dysertacji metodologią. Pani Kania-Saj opiera się w swojej pracy głównie na 

publikowanych i niepublikowanych wypowiedziach Władysława Winczego, które są przez nią obficie 

cytowane. Nie jest to zła metoda. Dzięki argumentom wysuwanym niezwykle często zwłaszcza przez 

postmodernistów, jesteśmy dzisiaj świadomi zakłamania wynikającego z konstruowania tak zwanych 

wielkich narracji i chętniej sięgamy do pamiętników oraz wspomnień pozostawionych przez

pojedyncze osoby, uznając je za bardziej wiarygodne. W 1955 roku holenderski historyk Jacąues

Presser użył w odniesieniu do tego rodzaju źródeł określenia „ego-dokumenty” i mniej więcej od tego 

czasu rozwijana jest bazująca na jego wywodach metodyka. Skoro Doktorantka uznała badanie ego- 

dokumentów za przyjętą w pracy metodę, powinna była -  w moim przekonaniu -  zaznaczyć to już we 

wstępie, dokładniej omawiając wykorzystywane przez nią źródła (m.in. poprzez ich chronologiczne

pogrupowanie, podanie ich miejsc przechowywania itp.). Nie od rzeczy byłoby również powołanie się 

choćby na jedną polskojęzyczną publikację dotyczącą tej metody (można by w tym kontekście

przytoczyć na przykład artykuł Władysława Szulakiewicza o tytule „Ego-dokumenty i ich znaczenie w

badaniach naukowych”). Powołanie się już we wstępie na opracowania tego typu uwypukliłoby



innowacyjność badawczą rozprawy oraz uzmysłowiłoby czytelnikowi świadomość metodologiczną

Doktorantki.

Kolejne zastrzeżenie dotyczy struktury pracy. Zamierzeniem autorki było zapewne oddzielenie części 

biograficznej od rozważań odnoszących się bezpośrednio do twórczości projektowej Winczego. Jednak 

obranie ego-dokumentów jako podstawy do obydwu tych części spowodowało częste powtarzanie się 

tych samych informacji. Wydaje się, że znacznie lepszym układem byłoby chronologiczne

skonfrontowanie ego-dokumentów z wypowiedziami specjalistów zajmujących się działalnością 

Winczego, dziejami spółdzielni „Ład” oraz historią Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 

we Wrocławiu, a dopiero po tej części mogłyby się pojawić rozważania na takie tematy, jak: a) 

fascynacja projektanta folklorem huculskim, b) jego wpisywanie się w działalność „Ładu” w zakresie 

neobiedermeieru w meblarstwie czy też c) próba zdefiniowania polskiego stylu wzorniczego oraz d) 

odniesienia do dizajnu skandynawskiego. Z punktu widzenia czytającego, ustawiczne powracanie do 

tych samych wątków staje się wręcz nużące, a nawet irytujące.

Rzeczą wymagającą zdecydowanej korekty jest redakcja techniczna tekstu. Są w nim błędy 

interpunkcyjne i nawet cytaty przytaczane są fałszywie (co boli szczególnie wówczas, gdy recenzentka 

czyta własny tekst zacytowany z błędem gramatycznym, którego w oryginale - na szczęście - nie ma!).

Podobnie, w pracy przypisano mi dokonanie podziału geograficznego, odróżniającego Galicję

Wschodnią od Zachodniej, podczas gdy ja jedynie relacjonowałam zamierzenia projektantów pawilonu 

galicyjskiego, przygotowywanego na wystawę w Paryżu w 1900 roku. Moje intencje byłyby w pełni 

zrozumiałe, gdyby Doktorantka zajrzała do bibliografii w książce „Polski Design”, w której powołuję

się na podstawowy dla tego zagadnienia artykuł Tomasza Szybistego, zatytułowany „Sposób

zakopiański i jego twórca Edgar Kovats ...”.

Pani Kania-Saj najwyraźniej nie pojmuje znaczenia słowa „ibidem” i kompletnie nie radzi sobie z

przypisami. Pośpiesznie też zredagowała bibliografię. Nie podała artykułów z pełnym wykazem ich 

stron, a pozycję Piotra Korduby pomyłkowo włączyła do noty wskazującej artykuł Michała



Jędrzejewskiego. Nie wiem też, czym się kierowała, podając cytaty innych autorów za pośrednictwem

książki mojego autorstwa, zamiast sięgać wprost do źródeł, z których -  według spisu

bibliograficznego- również korzystała. Mogła wskazać obie pozycje, podając prawidłowo strony!!! 

Brakuje w bibliografii kluczowej dla tematu pozycji pod redakcją Anny Frąckiewicz, zatytułowanej

„Spółdzielnia Artystów Ład”, wydanej w 1998 roku. Wprawdzie autorka przytacza zaczerpnięty z niej 

artykuł Anny Kostrzyńskiej-Miłosz, lecz nawet nie wskazuje numerów stron. Nie ma też odwołań do 

zredagowanej przez Joannę Sosnowską publikacji „Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej 

Instytutu Sztuki PAN” z 2007 roku oraz kolejnej książki pod redakcją tejże, „Wystawa nowojorska 

1939: materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN” z 2012 roku. Obydwie pozycje są ważne z

uwagi na treści recenzowanej rozprawy doktorskiej. W opracowaniu wielu zagadnień pomogłoby 

autorce sięgniecie do książki Anny Kostrzyńskiej-Miłosz, zatytułowanej „Polskie Meble 1918-1939.

Forma-funkcja-technika”, wydanej w 2005 roku. Jej również nie ma w bibliografii.

Wprawdzie postawione wyżej zarzuty wobec pracy są istotne, to jednak większość z nich nie miałaby 

miejsca, gdyby doktorantka objęta została przez swojego promotora właściwą opieką merytoryczną. 

Praca doktorska nie jest przecież rozprawą pisaną samodzielnie. Zazwyczaj doktorant może liczyć na 

wsparcie promotora w zakresie strukturyzacji materiału oraz jego redakcji. Tu -  z nieznanych mi 

powodów- tak się nie stało. Najwyraźniej mało doświadczona badaczka musiała we wszystkich 

aspektach liczyć na siebie. Poradziła sobie w kwestiach związanych z gromadzeniem źródeł, umiała też 

prawidłowo sformułować zasadnicze tezy rozprawy. Zawiodła w czynnościach wymagających 

umiejętności w zakresie redakcji naukowej i technicznej prezentowanego tekstu.

Pomimo to jednak, doceniając ogromny wysiłek badawczy Doktorantki oraz istotne walory 

odkrywcze przygotowanej przez Nią dysertacji uważam, że spełnia ona wymagania ustawowe 

stawiane pracom doktorskim i wnoszę o dopuszczenie pani Anny Kani-Saj do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.
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