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Praca magisterska „Styl zakopiański. Nowa perspektywa badawcza” stanowi próbę 

zmiany obowiązującego w dyskursie akademickim paradygmatu stylu zakopiańskiego, 

artystycznego konstruktu Stanisława Witkiewicza. Styl zakopiański w dotychczasowych, 

bardzo licznych monografiach jawił się nade wszystko jako niemożliwa do precyzyjnego 

zdefiniowania, pierwsza formuła sztuki narodowej, odwołująca się do polskiej przeszłości 

artystycznej i skierowana do wszystkich klas społecznych. Narodowo-demokratyczny 

charakter zakopiańszczyzny Witkiewicza nierzadko powodował klasyfikowanie jej w ramach 

horyzontu poszukiwań wernakularnych popularnych w Europie Środkowo-Wschodniej pod 

koniec XIX wieku. Interpretacje tego niedoprecyzowanego zagadnienia kierowały wyłącznie 

w stronę osadzania go w ramach nazbyt ogólnych – międzynarodowej architektury 

ewolucjonistycznej, narodowej czy uzdrowiskowej. Sam Witkiewicz jako autor koncepcji 

ponadzaborowego modusu budowania i dekorowania wnętrz jawił się w opracowaniach jako 

romantyczny demiurg zafascynowany zachodnią filozofią, pozytywista realizujący postulaty 

pracy u podstaw i pracy organicznej czy też jeden z protoplastów modernizmu. Problem ze 

zdefiniowaniem stylu zakopiańskiego, gruntownym opracowaniem jego dziejów, a także 

zaklasyfikowaniem architektów i rzemieślników tworzących według zasad Witkiewicza, 

doprowadził do współczesnej trywializacji tematu skutkującej w stale mnożących się 

współczesnych rewizjach architektury witkiewiczowskiej.  

Efektem zaliczenia stylu zakopiańskiego w poczet narodowych modusów budowania 

jest uporczywa obecność współczesnych rewizji zakopiańszczyzny wyrażających predylekcje 

do pauperyzacji i trywializacji założeń Stanisława Witkiewicza. Pączkujące na terenie całej 

Polski drewniane zajazdy, karczmy i pensjonaty posługujące się prostymi architektonicznymi 

skojarzeniami wymuszają ponowną refleksję nad problemem stylu zakopiańskiego. 

„Styl zakopiański. Nowa perspektywa badawcza” prezentuje odwrót od utrwalonych 

ścieżek badawczych, jednocześnie punktując w ich rażące słabości. Metodologicznie praca 

oparta jest o dekonstrukcję, metodę komparatystyczną oraz narzędzia perspektywy 

postkolonialnej.  

Dekonstrukcja dotychczasowych opracowań otwiera rozważania na temat Stanisława 

Witkiewicza. Ad fontes stanowi przewodnie hasło pierwszego rozdziału pracy. W tej części 



rozprawy magisterskiej Witkiewicz został osadzony na tle środowiska Akademii 

Petersburskiej, w której podjął studia malarskie oraz w kręgu warszawskich pozytywistów, 

wśród których działał jako debiutujący malarz i prominentny krytyk artystyczny. Przywołanie 

dwóch, do tej pory w znacznej mierze ignorowanych, kontekstów pozwoliło na 

rekontekstualizację Witkiewicza. Ojciec Witkacego, jak wspomniano, jawił się jako 

reprezentant trzech epok – romantyzmu, pozytywizmu, a nawet protomodernizmu. Jego myśl 

i krytykę artystyczną łączono z zachodnimi nurtami filozoficznymi i estetycznymi. 

Witkiewicz był polskim Zolą, polskim realizatorem myśli Rousseau, polskim propagatorem 

Nietzschego. Tymczasem, jak pokazały źródła – głównie zapiski samego Witkiewicza – 

filozofia sztuki autora koncepcji stylu zakopiańskiego miała zdecydowanie więcej wspólnego 

z rosyjskim horyzontem myślowym. Zasady wyznawane przez Witkiewicza były analogiczne 

z tymi, które głosił wybitny rosyjski estetyk Mikołaj Czernyszewski, niezwykle popularny w 

czasach, gdy Witkiewicz uczył się w Petersburgu. Przypisywane Witkiewiczowi fascynacje 

zachodnią literaturą stanowią z kolei niewielki procent w porównaniu z wyrażanym przez 

niego podziwem dla Lwa Tołstoja. Zmarginalizowane w funkcjonujących opracowaniach 

zostało również środowisko warszawskich pozytywistów, które musiało mieć znaczący 

wpływ na kształtowanie etosu artystycznego młodego malarza i krytyka. Co istotne, w pracy 

podkreślona została nie tylko rola warszawskich pozytywistów jako krzewicieli polskiej 

kultury pod zaborami, ale również ich stosunek do kultury rosyjskiej, często oceniany przez 

współczesnych jako postawa rusofilizmu i zapatrzenia na wschodniego oprawcę. Warto 

zaznaczyć, że zanurzenie Witkiewicza w środowisku warszawskim nie było bez znaczenia dla 

sformułowania koncepcji stylu zakopiańskiego. To w końcu dzięki rzeszy górskich 

fascynatów rekrutujących się spośród inteligentów z Warszawskiej Szkoły Głównej, 

Witkiewicz trafił pod Tatry.  

Kolejne części pracy funkcjonują jako swoiste wprowadzenie do narodzin stylu 

zakopiańskiego – również nie będących dotychczas w polu zainteresowań badaczy. 

Niepokojąca ignorancja wobec teoretycznych podwalin stylu kazała się zastanowić nad 

powodami pominięcia tego wątku. Po raz kolejny powrót do źródeł stał się nieodzowny. 

Koncepcja Witkiewicza zdradza znaczne podobieństwa z zasadami artystycznymi 

wypracowanymi przez Czernyszewskiego i Tołstoja. Co szczególne, Tołstoj bywał 

wzmiankowany przez Witkiewicza bezpośrednio, zagęszczone poszukiwania stylu 

narodowego w Rosji polski krytyk wartościował pozytywnie. Nietrudno stąd wyciągnąć 

wniosek, że budowanie paradygmatu polskiego stylu narodowego w oparciu o jakiekolwiek 



konotacje z Rosją nie było po myśli ani pierwszych monografistów w latach 20., ani tym 

bardziej badaczy podejmujących temat po roku 1989.  

Praca nie ma charakteru regularnej monografii, mimo to zostały opisane i 

przeanalizowane realizacje Witkiewicza w Zakopanem oraz częściowo nieznane i pomijane 

realizacje i projekty poza górską stolicą Polski. Bardzo istotnym zadaniem postawionym 

wobec badań zaprezentowanych w pracy było przytoczenie relacji prasowych, w tym sporów 

na temat stylu zakopiańskiego toczących się na łamach warszawskich dzienników i 

krakowskich czasopism architektonicznych. Gruntowna kwerenda prasowała miała na celu 

przywrócenie Warszawie roli głównego propagatora i zwolennika zakopiańszczyzny 

Witkiewicza. By poprzeć tę tezę przywołane zostały nie tylko wzmianki prasowe, obszerne 

artykuły, ale także liczne grono naśladowców Stanisława Witkiewicza. Ogromną rolę 

odegrało przybliżenie grupy adeptów Warszawskiego Instytutu Politechnicznego tworzących 

projekty w stylu zakopiańskim. Środowisko to, pomimo wybitnych przedstawicieli, zostało 

całkowicie zmarginalizowane i wykluczone z historii stylu zakopiańskiego. Powodem 

możliwe, że była postać zabójcy prezydenta Narutowicza – Eligiusza Niewiadomskiego, 

opiekuna koła artystycznego, które swoją główną zasadą uczyniło krzewienie stylu 

zakopiańskiego. 

Ostatni rozdział pracy wprowadza do tematu narzędzia perspektywy postkolonialnej, 

podkreślając kreacjonistyczny wymiar budowania mitu Zakopanego oraz stylu 

zakopiańskiego przez przybyszów – głównie – z pozytywistycznej Warszawy. Nadto część 

finalna stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań. Wnioski, które z nich płyną są 

niepokojące. Praca bowiem, nie powinna być rozpatrywana tylko w kontekście 

współczesnych badań nad stylem zakopiańskim, ale także w kontekście rewizji 

obowiązującego paradygmatu. Wiodący w pracy powrót do źródeł i dekonstrukcja 

istniejących opracowań zwracają uwagę na alarmującą kondycję utrwalonych teorii, 

modelowanych pod zdecydowanie nacjonalistycznym kątem. Przywrócenie kulturze 

rosyjskiej głosu w debacie na temat stylu zakopiańskiego zwraca uwagę na sposób budowania 

dyskursu akademickiego, dostosowanego w tym wypadku do celów politycznych. Być może 

warto byłoby zastanowić się nad tym, ile innych tematów nie tylko z gruntu historii sztuki, ale 

ogólniej – polskiej kultury – zostało ukształtowanych przy pomocy narzędzi politycznych.  

 


