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Czy spór o autentyczność obrazów darowanych przez Zbigniewa i Janinę Porczyńskich skończy się międzynarodową aferą muzealną?

KRUSZENIE 
KOPII
MAREK TYTKO
Zaczęło się od tego, że ZBIGNIEW KAROL PORCZYŃSKI — żołnierz Września 1939, więzień obozów w Oświęcimiu i Buchenwaldzie, dr chemii, wynalazca, dzięki talentowi dorobił się na swoich odkryciach chemicznych majątku, kilku posiadłości ziemskich, rezydencji i przedsiębiorstw. Wraz z żoną JANINĄ postanowili przeznaczyć majątek na zbożny Cel. Założyli w 1987 roku fundację „Arteks", której statut zakładał zakupienie kolekcji dzieł sztuki i ofiarowanie jej na własność wybranej instytucji kościelnej w Polsce.
Państwo Porczyńscy prezentują kolekcję Janowi Pawłowi II .
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CZAS

Porczyńscy sprzedali mienie i zakupili w latach 80. około 450 obrazów	pochodzących
z XIV—XX w. Obrazy te kupowali w renomowanych domach aukcyjnych Christie’s, Sotheby’s, Phillips. Korzystali z ekspertyz znawców, m.in. Rosenberga — dyrektora Luwru, Iniqueza — dyrektora Królewskiej Akademii Historii w Madrycie, van Thiela — dyrektora Rijksmuseum itd.
OTOCZKA
NARODOWO-KOŚCIELNA
Porczyńscy w latach 1986—88 ofiarowali kolekcję Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, reaktywowanemu dekretem prymasa Wyszyńskiego w 1980 roku1. Nadmienili przy tym, że ich dar jest bezinteresowny i że jest to akt wdzięczności Bogu za uratowanie życia. Kolekcja obrosła w legendę i symbolikę narodowo-katolicką. Przyczyniły się do tego w części wypowiedzi m.in. Jana Pawła II (którego imieniem w 1987 nazwano kolekcję), ks. A.P. Przekazińs- kiego a także doc. M. Kwiatkowskiego — członka Rady Naukowej Kolekcji. Oryginalność dzieł massmedia uznawały za pewnik.
W bogoojczyźnianej atmosferze i ekscytacji nie było czasu na długotrwałe, żmudne, naukowe badania dotyczące rzeczywistego autorstwa dzieł, czyli tzw. atrybucji Początkowo żaden z historyków nie śmiał (oficjalnie) kwestionować autorstw dzieł kolekcji, autorytarnie stwierdzonych przez doc. Marka Kwiatkowskiego, który nie przedstawił publicznie żadnych dowodów naukowych dla poparcia swoich sądów. Jedynie prof. Maria Rzepińska w „Projekcie” w 1988 r. podważyła atrybucje Kwiatkowskiego, ale redakcja „Projektu” sfałszowała jej artykuł.
POCZĄTEK AFERY
Bezpośrednią przyczyną sporu jest artykuł historyka sztuki dr Mieczysława Morki
zamieszczony w „Biuletynie Historii Sztuki” z grudnia 1992 r. oraz list prof. Marii Rzepińskiej wydrukowany w tymże czasopiśmie. Dr Porczyński w styczniu w „Te- leexpresie”, w „Sztandarze Młodych” i „Nowej Europie" nazwał dr Morkę „kłamcą”, jego artykuł — „oszustwem bez precedensu” i „zbrodnią”. Porczyńskiego poparli w „Nowym Swiecie” m.in. członkowie Rady Naukowej jego kolekcji, profesorowie Marek Kwiatkowski, Mariusz Karpowicz i Marek Drozdowski oraz dr Wojciech Fijałkowski i dr Bogdan Kurand.
Dr Morka ripostował w „Polityce” tekstem pt. „Ceny wymowne. Ile naprawdę jest warta kolekcja Porczyńskich?”, który z kolei wywołał atak samego dr Porczyńskiego w „Nowym Swiecie”. Emocje wokół bezprecedensowego w Polsce sporu rosną.
POŚPIECH
W pośpiechu wykonano kilka albumów z ilustracjami obrazów kolekcji Porczyńskich. Albumy te nie spełniły jednak wymogów profes-
 jonalnych katalogów dzieł sztuki, co później zakwestionował dr Morka. Zresztą sam doc. Kwiatkowski w jednym z takich katalogów napisał: „Ten pierwszy pełny katalog dzieł z donacji Porczyńskich otrzymuje tylko najprostsze noty atrybu- cyjne. Katalog powstaje w niespotykanie szybkim tempie w stosunku do zaistnienia kolekcji to Polsce, a przygotowanie wyczerpujących opisów wymaga czasu (...) mamy nadzieję, że ukażą się inne, już analityczne	opracowania”.
W chwili pojawienia się oczekiwanego od lat analitycznego, naukowego opracowania części kolekcji, napisanego przez dr Morkę — doc. Kwiatkowski ostro zaprotestował w „Nowym Swiecie” przeciwko wynikom badań naukowych Morki. Kontrargumenty Kwiatkowskiego nie były jednak merytoryczne i nie zdołały podważyć atrybucji ° obrazów określonych przez dr Morkę. Pośpiech nie sprzyja nauce.
REMBRANDT
SPRZED... KILKU LAT?
Morka swoją rzeczową analizę porównawczą uargumentował dość
 solidnie. Jego erudycyjny artykuł w „Biuletynie Historii Sztuki” nr 2 z grudnia 1992 r. liczy dwadzieścia osiem stron i 214 przypisów opartych na zagranicznej literaturze fachowej. Artykułem tym polemizuje z Kwiatkowskim i jego metodą określania autorstwa obrazów.Kwiatko- wski określił je... „na pierwszy rzut oka”! Bez argumentacji i badań porównawczych, a w dodatku — co wykazał Morka — przekręcając atrybucje dokonane przez domy aukcyjne i ich ekspertów. Kwiatkowski pisał mianowicie: "Już pierwszy rzut oka na obrazy kolekcji Porczyńskich wystarczy, by stwierdzić, że jest to kolekcja niezwykła (...) co do swej wielkości, kompletności i poziomu artystycznego (...), Cranach, Tintoretto, van Dyck czy Ribera (...) dzieła (...) Goyi, Velasqueza, Rubensa, Reynoldsa, Lawrence's, Corota, Renoira, van Go- gha, Deraina i innych (...). Prze- ważająca większość obrazów posiada atrybucje nie budzące wątpliwości, niektóre natomiast opisy odnoszą je do pracowni tego czy innego malarza lub włączają je w jego krąg. (...) Przed naukowcami odkrywa się pole nowych badań”.
 Na to pole wkroczył więc dr Morka i... obalił większość stwierdzeń doc. Kwiatkowskiego. Wykazał np., że nie ma w kolekcji oryginałów m.in. Tintoretta, Bassa- na, Tycjana, Correggia, Pon- torma, Reniego, Ribery, Goyi, Velasqueza, Rubensa, Cara- vaggia, Pietro da Cortona i innych. Morka szczegółowo przebadał ok. 80 obrazów pochodzących głównie z Włoch. Doszedł do wniosku, że, owszem, pochodzą one z wieków XV—XVIII, jednak ich poziom formalno-artystyczny jest na ogół średni lub niski. To, zdaniem dr Morki, wskazuje dobitnie, że cała kolekcja składa się głównie z kopii z wieków XVII- -XVIII. Wskazał również, w których muzeach Zachodu znajdują się dzieła uznawane przez historyków za oryginalne.
Trzeba tu zaznaczyć, że w kolekcji Porczyńskich znajdują się wg Morki na ogół kopie a nie falsyfikaty! Dotychczas falsyfikatem okazała się „Uczta Baltazara” Rem- brandta, którą prof. Rzepińska zakwalifikowała jako obraz namalowany... kilka lat temu.
(Ciąg dalszy na str. 18)

