
Załącznik nr 1

Uzasadnienie do uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 17 listopada 2021 

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce 
wszczętym na wniosek dr. Piotra Majewskiego

Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z dorobkiem dr. Piotra Majewskiego uznała, że 

całkowicie wypełnił wymogi ustawowe do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.

Dr Majewski stopień doktora z historii sztuki uzyskał na podstawie rozprawy pt. 
Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności”, napisanej pod kierunkiem prof. 

Elżbiety Wolickiej-Wolszleger, obronionej w roku 2005 na Wydziale Nauk

Humanistycznych KUL. Specjalizuje się w polskiej sztuce powojennej i pracuje w Instytucie 

Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie.

Jako swoje główne osiągnięcie naukowe wskazał opublikowaną w 2020 roku książkę 
La vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach 

żelaznej kurtyny (lata 1955-1969). Książka poświęcona jest obecności polskich artystów w 

Paryżu po odwilży. Rozprawa uznana została przez recenzentów za ważny wkład w 

dyscyplinę. Wprawdzie recenzje były w stosunku do rozprawy w wielu miejscach krytycznie, 

a ich autorzy podnosili wiele kwestii polemicznych, ale ich ocena końcowa rozprawy była we 

wszystkich recenzjach pozytywna.

Jacek Friedrich napisał: „Książka Piotra Majewskiego La vague polonaise. Migracje 

artystów i wędrówki dziel sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej kurtyny (lata 1955-1969), 

pomimo pewnych mankamentów, stanowi jednak wartościowe osiągnięcie naukowe. Autor 
podjął temat istotny, zestawił solidnie znane dotąd fakty uzupełniając je o cały szereg ustaleń 

całkiem nowych, które zawdzięcza rzetelnym badaniom źródłowym, a nade wszystko -  to 

uznaję za największą wartość przedłożonego opracowania -  objaśnił ogólny mechanizm 

stojący najpierw za przejściowym i krótkotrwałym sukcesem sztuki polskiej w Paryżu, a 

następnie za jej stopniową marginalizacją.”

Andrzej Szczerski ocenił, że: „Jest to publikacja bez wątpienia znacząca, 

przygotowana w oparciu o obszerny materiał źródłowy, napisana w zwięzły i syntetyczny 
sposób. Pan dr Piotr Majewski zajął się zagadnieniem, które do tej pory nie doczekało się



całościowego opracowania, co więcej znane tylko fragmentarycznie, pozostawało na 

marginesie badań dotyczących historii sztuki czasów PRL. [...] Omawiając zalety książki 

chciałbym docenić zakres i precyzję przeprowadzonych kwerend archiwalnych, w oparciu o 

archiwa publiczne i prywatne w Polsce i zagranicą, a także wywiady z właściwie dobranymi 
świadkami epoki. W efekcie- i to druga oczywista zaleta książki -  jej lektura pozwala poznać 
szereg zapomnianych lub niedocenianych artystów i artystek polskich działających w Paryżu 

w latach 50. i 60., a także inicjatyw na rzecz ich promowania nad Sekwaną [...]

Największym osiągnięciem dra Piotra Majewskiego jest jednak zwrócenie uwagi na 

konieczność zasadniczego przemyślenia geografii polskiej sztuki II połowy XX wieku i jej 

funkcjonowania w obiegu międzynarodowym. Książka La Vague polonaise to istotny głos 
potwierdzający dyskutowaną od kilku lat tezę, że czasy PRL nie przyniosły zamknięcia 
polskich twórców za Żelazną Kurtyną. [...] Publikacja ta przynosi nie tylko wiele nowych 

ustaleń faktograficznych i interpretacji dotyczących tytułowego zagadnienia, ale także 

wskazuje na zupełnie nowe perspektywy pisania historii sztuki polskiej po 1945 roku. Jestem 

pewien, że stanie są ona lekturą obowiązkową i ważnym punktem odniesienia dla badaczy tej 

problematyki, a pośrednio także dla wszystkich zainteresowanych geografią sztuki polskiej 
XX wieku, krytycznie analizujących perspektywę postkolonialną i relacje centrum- 
prowincja.”

Także prof. Wojciech Włodarczyk za największą zaletę książki uznał „dotarcie do 

niewykorzystanych dotychczas archiwów, publikacji, dokumentów, chronologiczne 

uszeregowanie wydarzeń, odsłonięcie fragmentów życiorysów. Teren »pogranicza« polsko- 

paryskiego lat 1955-1969 został przez autora »uporządkowany«, habilitant nadał mu rangę 
znaczącego dla interpretacji polskiej nowoczesności, pokusił się o formalną i ideową 

wykładnię zjawiska uznając, że jest ono »jednorodną i spójną stylistycznie odpowiedzią 

określonej generacji polskich artystów na pytania epoki«” i dalej „książka dr Piotra 

Majewskiego jest cennym wkładem w poszerzanie wiedzy o polskim życiu artystycznym lat 
50. i 60.”

Równie wysoką ocenę, choć nie bez polemicznych uwag i postulatów poszerzenia 
pola badawczego o zjawiska porównawcze, wystawił rozprawie habilitanta prof. dr hab. Jan 

Wiktor Sienkiewicz. Także opinia wydana przez członka Komisji dr. hab. Cezarego Wąsa 

miała jednoznacznie pozytywny wydźwięk, choć pojawiły się też uwagi krytyczne.

Pozostały dorobek naukowy habilitanta w opinii wszystkich członków komisji 

zasługuje na pozytywną ocenę. Dr Piotr Majewski ma na swoim koncie wiele publikacji -  
m onografię oraz 32 artykuły i rozdziały w  m onografiach — pośw ięconych nie tylko
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malarstwu, ale także architekturze i fotografii. Reprezentuje szerokie spektrum zainteresowań 

i dobry warsztat badawczy. Jest aktywny jako organizator sesji naukowych i redaktor 

naukowy tomów zespołowych, których ma na swoim koncie aż 7. Podkreślić należy także 

udział habilitanta w grancie naukowym poświęconym polskiej krytyce artystycznej XX i XXI 
wieku, którego efektem jest opublikowanie monumentalnego słownika krytyki artystycznej, 

pod jego współredakcją, a nadmienić należy, że dr Majewski jest także autorem wielu haseł 

w tym słowniku.

Komisja po zapoznaniu się z recenzjami uznała, że dorobek dydaktyczny, 

organizacyjny i popularyzacyjny habilitanta należy także ocenić bardzo pozytywnie. 

Habilitant pracując a UMCS opracował i prowadzi wiele cyklów wykładów z zakresu historii 
malarstwa i grafiki a także krytyki artystycznej. Jest też opiekunem kilkudziesięciu prac 

licencjackich i magisterskich. Jest on aktywny jako kurator i ma na swoim koncie ważne 

wystawy sztuki, które miały miejsce m.in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Recenzenci zauważyli pewne niedociągnięcia w dorobku naukowym habilitanta, a 

zwłaszcza słabe umiędzynarodowienie jego badań -  udział w zaledwie kilku 

międzynarodowych konferencjach i kilku publikacji w językach obcych -  niemniej ocenili, 

że aktywność tę można uznać za wystarczającą. Dostrzegli też mankamenty w rozprawie 

habilitacyjnej, przede wszystkim w kwestiach metodologicznych, pewnej niespójności 

narracyjnej i braku wystarczająco mocnego uzasadnienia wyboru dat granicznych, ale w 

podsumowującej dyskusji uznali, że te usterki nie mogą zmienić pozytywnej oceny 

generalnej całej rozprawy.

Wątpliwości recenzentów dotyczące rozprawy stały się przedmiotem wymiany 

poglądów z habilitantem podczas kolokwium. Ożywiona i długa dyskusja pozwoliła na 

wyjaśnieni wielu kwestii, choć w niektórych sprawach dyskutanci pozostali przy swoich 

zdaniach, co odzwierciedla protokół. Habilitant podczas kolokwium habilitacyjnego wyjaśnił 

intencje, które nim kierowały i powody, dla których dokonywał takich a nie innych wyborów, 

co członkowie Komisji uznali za wystarczające.

W dyskusji po kolokwium członkowie komisji zwrócili uwagę na walory rozprawy 
jakimi było: dostrzeżenie fenomenu, którego nikt przed nim nie zauważył, przeprowadzenie 

znakomitych pogłębionych badań źródłowych, stematyzowanie problemu i otwarcie nowych 

dróg badawczych. Potwierdzili swą wysoką, pozytywną ocenę rozprawy i pozostałego 

dorobku naukowego dr. Majewskiego.

Dlatego podjęta jednogłośnie w toku posiedzenia komisji habilitacyjnej uchwała 
pozytyw nie opiniuje jeg o  w niosek o przyznanie stopnia doktora habilitow anego w dziedzinie
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nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, uznając, że całkowicie wypełnił 
wymogi ustawowe do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.

Podpisy

Przewodnicząca prof. dr hab^Mńłgorzapi Omilanowska-Kiljańczyk

Recenzent dr hab. Prof. UG Jacek Friedrich

Recenzent prof. dr hab. Andrzej Szczerski

Rezenzent dr hab. Prof. ASP Wojciech W łodarczyk....... ____________

Członek Komisji dr hab. Prof UWr. Cezary Wąs
ty)

Sekretarz Komisji prof dr hab. Anna Kutaj-Markowska
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