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„Władysław Wincze -  życie i twórcza działalność".

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

promotor prof. dr hab. Waldemar Okoń.

W pierwszych zdaniach zapowiadam konkluzję tej recenzji. To postulat publikacji, postulat 

przygotowania ilustrowanej książki opartej na tej rozprawie doktorskiej. Bogatej w 

reprodukcje szkiców, zdjęcia obiektów, próbki rękopisów -  ilustracje z rozwiniętymi opisami.

Czy domaga się tego już sama postać Władysława Wincze? Odpowiedź brzmi: to Anna 

Kania-Saj wielkość tej postaci odkrywa, odsłania i przedstawia. Na stronach tej pracy wyłania 

się przed nami pewien wzór osobowy twórcy. A skoro to wzór, ideał, oznacza to zarazem, że 

czytelnik, a w szczególności współczesny nam projektant, stanie przed wyzwaniem.

Główny ciężar tej pracy doktorskiej znajduję w ukazaniu splotu życia, sytuacji 

życiowej, okoliczności historycznych, kontekstu kulturowego, splotu, a to z losami Winczego
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jako twórcy, z jego dokonaniami w polu sztuki, projektowania, kształcenia oraz z jego 

osiągnięciami w ciałach, organizacjach oraz z instytucjach związanych z tymi dziedzinami.

Splot. O takim charakterze tej pracy wcale nie przesądza jeszcze sam jej temat. 

„Władysław Wincze -  życie i twórcza działalność". W tym przypadku to jedno słowo „i" 

zyskuje szczególne znaczenie. Wbrew deklaracji jaką niesie spis treści, w tej pracy wcale nie 

mówi się i o życiu, i o działalności, ale o ich związku we wzajemnym splocie właśnie.

Istotność tych powiązań, przenikań i uwikłań oznacza, że twórca nie jest profesjonalistą 

wykonującym specjalistyczne, zawodowe właśnie zadania -  nie jest fachowcem 

przyjmującym zlecenia, ale wpierw i przede wszystkim jest kimś, jest osobą, jest człowiekiem 

-  i to składa się na jego postawę, jego wybory, projekty, na kształt jego dzieł.

„Życie i twórcza działalność". Ukazując owo „i" ta praca doktorska zarazem 

uprzytamnia nam pewną przygodność, przypadkowość i okazjonalność działalności i dzieł 

każdego twórcy. Przy czym on sam, twórca, jest tylko po części świadom owego zdania na 

los. W przypadku Winczego świadomość taka dochodzi do głosu także jako pewien żal, żal 

ten, że nie poszedł drogą malarstwa (Anna Kania-Saj cytuje to wyznanie Winczego; s. 159- 

160).

Zarazem praca ta uprzytamnia znaczenie idealizmu, ideowości i moralności twórcy, 

jego postawy wobec świata, wobec biegu rzeczy, przymusu zdarzeń i konieczności życia, czy 

wobec panujących poglądów. Zaprzeczenie oportunizmu, a zarazem zaprzeczenie pychy. Ta 

wielkość Władysława Winczego oraz kręgu ludzi mu bliskich wyłania się w tej pracy.

Powtórzę, główny ciężar tej pracy doktorskiej znajduję w ukazaniu splotu życia 

Winczego z jego losem jako twórcy. Twierdzę to, jakkolwiek temu najwyraźniej przeczy 

struktura tej rozprawy doktorskiej. Aby to pokazać niestety muszę wspomnieć o wstydliwej 

części tej pracy, jaką jest jej spis treści. Stan tego spisu zawstydza, skoro tak wiele mógł 

zrobić już to nawet włączony „automat". Nie zostały podane strony, na których zaczynają się 

wymienione fragmenty. Graficzny układ tego spisu treści czyni go nieczytelnym. Zgoda, to 

głupstwo do uzupełnienia, podobnie jak łatwo wytknąć błąd i kuriozalność zapisu 

fragmentów pracy z jej czwartego poziomu: wyróżnione są przez wprowadzenie dywizu 

zlanego, bez odstępu, z pierwszym słowem tytułu. Chaos w spisie treści może być odebrany 

jako znak braku uporządkowania treści. „Część 1" składa się z rozdziałów, dwu, „Część 2" nie 

ma rozdziałów, w niej tylko pojawiają się fragmenty z poziomu piątego, wyróżnione „tłustymi 

kropkami". Czytając nagłówki spisu treści dowiadujemy się, że to jedynie fragment „1",
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Z  „Części 2" poświęcony jest twórczej działalności Winczego -  fragment ten nosi właśnie tytuł 

„Twórcza działalność Władysława Winczego". Natomiast faktycznie w samym tekście okazuje 

się, że to tytuł całej tej części („Część 2), a fragment „1" ma tytuł „Krótka historia i 

doświadczenia warsztatowe Spółdzielni «Ład»" (s. 170-191).

Tak więc to druga część miałaby zostać poświęcona „działalności twórczej" 

Władysława Winczego. Najwyraźniej przyjęte tu pojęcie działalności twórczej zostało 

zawężone w sposób odnoszący ją do twórczości Winczego jako projektanta -  a przecież 

działał także w wielu przedsięwzięciach, organizacjach, instytucjach. A przecież to właśnie 

rozprawa Anny Kanii-Saj daje bogaty opis twórczej działalności Winczego w tych polach -  w 

szczególności ukazuje jego wybitną rolę w stworzeniu Wydziału Architektury Wnętrz na 

wrocławskiej uczelni, ukazuje jego „osiągnięcia edukacyjne".

Jakkolwiek praca składa się z dwu części, z których pierwsza miałaby mówić o życiu, a 

druga o twórczej działalności Winczego, to jednak, w samej treści pracy, jak sądzę 

szczęśliwie, nie ma takiego rozbicia.

To prawda, nie sposób twierdzić, że wszystko, co przydarza się w kogoś życiu wywiera 

wpływ na jego działalność. Innymi słowy biografia twórcza nie pokrywa się z historią życia 

Pozostaje kwestia, które zdarzenia z kogoś życia istotnie wiążą się z jego działalnością 

twórczą, z jego twórczością (jakkolwiek dane zdarzenie samo byłoby intrygujące, to jeszcze 

nie czyni go tu istotnym). W tym wypadku fakt „pochodzenia" Władysława Wincze, 

genealogia rodu Wincze herbu Grzymała, nie jest ciekawostką -  zbiega się z ideowymi 

korzeniami jego postawy życiowej, a więc i działalności (s. 112-113)

Dla Winczego pamięć o przodkach to zobowiązanie -  swoją pracę pojmował jako 

„posłannictwo", łącząc z nią moralność. W jaki sposób? Anna Kania-Saj przytacza rozległe, 

fascynujące fragmenty z pism Winczego, tam znajduję ten, mówiący o tym, że brzydota 

demoralizuje (s. 226). Myśl o tym związku, etyki z estetyką, należy do tych, które nie 

mieszczą się w mentalności utylitarystycznej, pragmatycznej. Funkcjonalizm nie tylko nic o 

tym nie wie, ale z założenia myśli tej nie ogarnia swym horyzontem.

Jakie ideowe założenia leżały u podstaw twórczości Winczego? Pytanie to wprowadza 

w pole jego biografii intelektualnej. Kontakty osobiste Winczego nie pokrywają się z tą 

biografią, są dla niej ważne w wymiarze przemyśleń -  dyskusji, lektur, dzieł. Tym relacjom w 

recenzowanej pracy uwaga jest także poświęcona, jakkolwiek nie „centralnie". Ukazane
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zostaje także grono, do którego Wincze należał, krąg wielkich twórców o niezwykłej kulturze 

(Jastrzębowski, Tichy, Czajkowski...).

Powtórzę: Jakie ideowe założenia leżały u podstaw twórczości Winczego? Pytanie to 

otwiera drogę do głębszego zrozumienie jego działań i dzieł -  czyż autentyczne nie niosą 

pewnych idei, a te ich nie niosą?

Jakie problemy, jakie pojęcia, jakie teorie miały wiodące znaczenie dla Władysława 

Wincze? Pod jakich wpływem się znajdował, które przejmował świadomie, które odrzucał, 

jakie sam formułował? Fundamentalne znaczenie tutaj miały pojęcia, sposoby pojmowania i 

rozumienia dziedzin twórczości, którymi się zajmował. Mają fundamentalne znaczenie, gdyż 

określają to, w czym upatrywana jest istota, sedno tego, czym się ktoś zajmuje, tego, co robi.

W rozprawie doktorskiej Anny Kani-Saj treści takie nie mogą znaleźć w centrum 

uwagi, to przecież rozprawa z zakresu historii a nie teorii. Niemniej do historii należy historia 

idei. Dla historii, dla historyka istotną jest świadomość historyczności idei, istotne znaczenie 

ma rozróżnianie i odróżnianie pojęć i sporów obecnych w danym czasie, od tych, które 

przyjęte są współcześnie, od tych które przyjmowane są w pracy badawczej. Pod tym 

względem w recenzowanej rozprawie rzecz jest lekceważona równie dalece jak to się dzieje 

w przypadku tekstów cytowanych i przywoływanych w tej rozprawie (dziedziczne błędy w 

braku krytycyzmu w stosunku do „autorytetów")

Dla przykładu, przytoczę fragment: „Sztukę dawniej zwaną dekoracyjną, sztuką 

wnętrza lub architekturą wnętrz, zaczęto potocznie nazywać sztuką użytkową, gdyż, jak 

pisała Huml -  nowy termin miał stanowić symptom nadchodzących czasów i m.in. określać 

obszar działalności projektanckiej związanej z produkcją przemysłową" (s. 118). Pokazać ilość 

błędów zawartych w tym zdaniu nie łatwo komuś, kto takie błędy popełnia. W żadnym razie 

nie mamy do czynienia z tą samą sztuką, a zmienność nie jest kwestią terminów... Żyjemy w 

czasie, gdy dominującym zjawiskiem kulturowym jest design -  dziedzina sytuowana jeszcze 

obok sztuki, ale od sztuki odróżniona.

Wielokroć i wielorako określano to szczególne zadanie jakie staje przed projektantem 

sprzętów, wnętrz czy budowli, a ukierunkowane na te ich aspekty, które byłyby bliskie 

sztuce. Aspekty wyróżnione przez pewne kategorie wiązane ze sztuką. Wysuwano nazwy 

dziedzin, w których te określenia miały znaleźć wyraz. To element procesów cywilizacyjnych i 

kulturowych -  w których krzyżowały się postawy tradycjonalistyczne, zachowawcze oraz 

innowacyjne, rewolucyjne. Nieobojętną pozostaje więc tu rola języka, w którym owe nazwy
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się pojawiały, rola wpływów i zależności kulturowych. Na tym polu wysiłki polskie miały i 

mają charakter wtórny -  także te wysiłki, które miały dowieść, że „Polacy nie gęsi". Spory o 

nazwy, w gruncie rzeczy były sporami merytorycznymi, o istotę „roboty".

Sztuka dekoracyjna, sztuka stosowana, sztuka użytkowa, sztuka warsztatowa, sztuka 

przemysłowa, estetyka przemysłowa, estetyka produkcji, przemysł artystyczny, wzornictwo, 

plastyka projektowa...

W stosunku do tych pojęć gdzie lokuje się myśl Władysława Wincze? Jakie zajmował 

stanowisko? Jego uwagi na ten temat rozproszone są w pracy Anny Kani-Saj -  cytowane 

eksponują jego dystans, krytycyzm i pewną tolerancję. Na przykład w stosunku do „nazwy" 

„sztuka warsztatowa" (s. 100). Sens tego pojęcia Wincze odrzuca. W tym wolność jego myśli.

W recenzowanej pracy zamazana zostaje dziejowość wymienionych powyżej pojęć-  

ich przynależność do pewnych okresów oraz miejsc, szkół, kultur. W szczególności w sposób 

ahistoryczny użyty zostaje pojęcie designu, czego przykładem może być ten fragment 

rozprawy: „W kolejnym dziesięcioleciu (1950-1960) krąg projektantów się poszerzył i czas 

ten, jak pisała Telakowska, można nazwać drugą fazą wzornictwa, w której nastąpiło większe 

zainteresowanie designem wśród środowisk życia gospodarczego" (s. 125). Owi projektanci 

to -  powiedziane jest w innym miejscu -  artyści, z którymi współpracuje przemysł (s. 118). 

Zauważmy, że to myśl obca pojęciu designu. Wbrew sugestii zawartej w cytowanym zdaniu 

(s. 125) pojęcie designu było obce Telakowskiej (A. Kania-Saj cytuje także tekst już nam 

współczesny, a mówiący o tym, że w budowie Nowej Huty zatrudniano „czołowych polskich 

designerów").

W recenzowanej rozprawie pewnym problemem metodologicznym jest odróżnianie 

perspektywy wewnętrznej, właściwej aktorom wydarzeń, od perspektywy zewnętrznej, ich 

współczesnych świadków oraz od perspektywy zewnętrznej przywołanych, cytowanych 

badaczy oraz samej autorki tej rozprawy. Pewne zdania sformułowane są w sposób zdający 

się sugerować, że niosą bezsporne, obiektywne stwierdzenie. Przykład: „Działo się tak z 

powodu panującego wówczas przekonania o wyższości «sztuki czystej», jakim jaką było 

malarstwo, nad sztukami użytkowymi" (s. 128) -  jakoby było rzeczą wiadomą, że 

przekonanie takie było błędne, albo właściwe tylko i szczególnie opisywanym zdarzeniom.

Sens postulatu Telakowskiej „zlikwidowania dotychczasowego podziału sztuk na 

«czyste» i «użytkowe" (I Ogólnopolski Zjazd ZPAP -  w tekście brak daty) zostaje zamazany -  

jakie miał znaczenie w tamtym czasie, z punktu widzenia „władzy ludowej", obrony sztuki
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przed ideologią socrealizmu, rozwoju wzornictwa, czy ze względu na sztukę samą? Tak, temu 

mogłaby zostać poświęcona odrębna rozprawa. W kontekście tej rozprawy to zamazanie jest 

pogłębione przez wielokrotne przywołanie „norwidowskiej myśli" o połączeniu sztuk, przez 

powtarzanie hasła o „«cyrkulacji idei piękna »" (s. 49; u Norwida: „cyrkulacja idei pięknego"). 

Wielokrotnie wspomniany jest Promethidion Norwida -  w rozprawie określenie 

„Norwidowski «Promethidion» z 1851 roku" (s. 49). Faktycznie Norwid dodał później 

„przypiski", pozostały niedatowane, m.in. jeden z nich poświęcił wystawie w Crystal Pałace, 

którą zwiedzał w roku swej podróży do Ameryki).

Tak więc należy tu odnotować kolejną trudność natury metodologicznej. To kwestia 

rozróżnienia myśli Norwida od jej recepcji. Recepcji, czyli tego, co wyczytano z niego, co u 

niego wynaleziono. Dzięki rozprawie mgr Anny Kani-Saj wiemy, że pewne myśli Norwida 

miały doniosłe znaczenie dla Winczego. Nie zauważyłem miejsc mówiących o tym coś bliżej. 

Jakie były to myśli, jak interpretowane, jak przyswojone. Dodam, że Norwid jednoznacznie i 

wielokokrotnie głosił przekonanie o hierarchii sztuk -  wyrażał, określał i uzasadniał je na 

wiele sposobów.jNorwid nigdzie nie sprowadza problemu sztuki do kwestii narodowych, tym 

bardziej nie do plemiennych, tubylczych czy regionalnych. „Aby być narodowym -  być nad- 

narodowym!" (Rzecz o wolności słowa). §

Przyjęte przez Norwida pojęcie idei wydaje się mieć za sobą umiarkowany platonizm, 

przy czym Norwid doda przekonanie, że idea pozostanie „myśleniem czczym" jeśli nie 

zostanie poddaną próbie, jaką jest jej odpowiedniość wobec „warunków miejsca" (O sztuce 

(dla Polaków)). Tą myśl Norwida przywołuję tutaj sądząc, że w tym właśnie leżała także 

wielkość działalności Winczego. W okresie powojennym, w latach PRL-u Wincze ani nie 

pasuje, ani nie zaprzedaje się -  taki jego obraz przedstawia nam właśnie Anna Kania-Saj.

Nie, tworząc projekty do Nowej Huty (między innymi „ekskluzywny salon fryzjerski") 

Wincze nie realizował „socrealistycznych założeń", w ogóle nie kierował się hasłem 

„socjalistyczny w treści i narodowy w formie".

Praca historyka skazana jest na pewną ogólnikowość. Rozróżnia okresy, style, izmy. 

Stosownie do przyjętych takich rozróżnień rozpoznaje i nazywa zjawiska, którymi się zajmuje. 

Tu obecne jest nieuchronnie ryzyko szufladkowania, etykietowania, wtłaczania -  szufladki^,, 

etykiety mają wystarczyć za wyjaśnienia. Cóż jednak znaczy odniesienie hasła art-deco do 

projektów Wincze? Czy ono dotyka ich istoty? Pojawia się trudne wyzwanie. Pochylić się nad 

swoistością jego dzieł-to  zadanie, którego podjęcie może urosnąć do kolejnej rozprawy.
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Anna Kania-Saj ma świadomość takiego zadania, i daje próbę uchwycenia swoistości dzieł 

Winczego, a to w części poświęconej jego projektom wnętrz, gdzie przywołuje teorie E.T. 

Halla oraz Y.F. Tuana.

Urywam te roztrząsania.

Rozprawa doktorska Anny Kani-Saj rekonstruuje bieg zdarzeń, przedstawia zjawiska, 

daje wejrzenia, przytacza świadectwa, cytuje obszerne fragmenty z pism Winczego, w ten 

sposób ukazuje nam go także jako myśliciela... Ta praca to wielkie otwarcie, kolejne akapity, 

strony rozpalają pragnienie bliższego poznania. Wiele zostaje otwarte -  dla przemyślenia 

przez czytelnika. Fascynacja się udziela. To otwarcie na niewyczerpalną postać -  ta nie 

została zamknięta, w stwierdzeniach, formułach, wyjaśnieniach, ale ukazana w sposób, który 

uprzytamnia nieskończoność i niedokończoność człowieka, tego człowieka, i jego świata.

Przyszła publikacja bynajmniej nie będzie miała znaczenia wyłącznie dla środowiska 

projektantów czy historyków i teoretyków. Pamięć o wielkich jest czymś elementarnym dla 

kultury, a możliwe jest to dzięki ukazaniu tej wielkości.

Wnoszę o dopuszczenie do obrony tej wybitnej pracy.
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