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(Ciąg dalszy ze str. 17)
Pojęcie „kopia’’ nie oznacza bynajmniej falsyfikatu. W czasach nowożytnych ceniono dobre kopie niemal na równi z Oryginałami i osiągały one wysokie ceny. Przypomnę, że w pamiętnikach szlachty staropolskiej można spotkać opisy dworów, w których miały wisieć liczne oryginały Leonarda, Rafaela itd., kupowane w renomowanych miejscach we Włoszech. Domy aukcyjne nie są placówkami naukowymi, lecz handlowymi i w związku z tym ich opinie nie mogą być ostateczne. Dr Porczyński jednak powołuje się w swojej replice na opinie tychże domów aukcyjnych jako wiążące i ostateczne, uważając naukowe opinie Morki odnośnie kolekcji za oszustwo.
AUTENTYKI OBOK KOPII
Artykuł Morki wniósł również pozytywne, nowe odkrycia i hipotezy, dotyczące atrybucji obrazów kolekcji Porczyńskich. Morka
 uznał za oryginały dzieła dotąd za oryginalne nie uznawane, takich artystów jak: Chimenti, Cittadi- ni, Tiarini, Fontenbasse, Schiavone, Coccapani, Adriaen de Greyf, Parys Bordon i innych. Morka docenia znaczenie kolekcji Porczyńskich, chodzi mu jedynie o rzetelne, wnikliwe i obiektywne badania nad poszczególnymi dziełami. Porczyński nazwał natomiast jego artykuły "szaloną kampanią dr Morki” i „paszkwilami”. Zaś dr Kwiatkowski i jego zwolennicy określili badania Morki jako "pseudonaukowe”. Ta emocjonalna reakcja nie była jednak poparta racjonalnymi, wystarczająco przekonywującymi argumentami. Na razie w mocy utrzymują się wnioski dr Morki, że w kolekcji istnieją: • „obrazy o błędnych, niekiedy wręcz fantastycznych atrybucjach” obrazy, które na aukcjach miały nieco inne, bardziej ostrożne atrybucje, które następnie, bez żadnego uzasadnienia, zostały zmienione w katalogach i albumach, tak, aby podnieść rangę poszczegó lnych obiektów, a co za tym idzie i całej kolekcji” • „obrazy, przy których figurują bez żadnych znaków zapytania nazwiska znanych malarzy, natomiast ich poziom wykonania daleko odbiega od twórczości tych mistrzów”  obrazy „których autorstwo wydaje się prawdopodobne. Wymaga to jednak uargumentowanego potwierdzenia, a nie tylko powtarzania ich atrybucji za katalogami aukcji, na których zostały nabyte”.
VAN GOGH ZA GROSZE
Ceny obrazów z kolekcji Porczyńskich wahają się od kilkunastu do kilkuset tysięcy dolarów. Wynika to z niejednorodnego poziomu dzieł reprezentowanych w zbiorach. Porczyński cytował tzw. minimalne ceny ubezpieczeniowe obrazów kolekcji podane przez dom aukcyjny Christie’s (1989). Przykładowo van Gogh — 700 tys. dolarów, Vlaminck —110 tys.
 doi., Derain — 180 tys. dol., Renoir — 560 tys. dol., Sisley — 700 tys. dol., Corot — 150 tys. dol. To najwyższe ceny obrazów, o jakich mówił Porczyński. Tymczasem ceny kopii z epoki dzieł artystów renesansowych, manierystycznych i barokowych oscylują w granicach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Dla porównania Morka przedstawił ceny rysunków Leonarda da Vinci i Rafaela zakupionych przez p. Barbarę Piasecką-Johnson, historyka sztuki, multimilionerkę. Zapłaciła ona po 5 milionów dolarów za każdy rysunek.
Ceny na aukcjach są miernikiem wartości i oryginalności dzieł. Istnieje konwencja, kryterium, według którego wycenia się dzieło na aukcji. Oryginał jest zwykle bardzo drogi, wierne kopie o wiele tańsze, a dzieła tzw. naśladowców mistrzów są nieco droższe od kopii. ,"Konwencję tę znają wszyscy kupujący na aukcjach i, jak sądzę, znają także dr Porczyński, bowiem najważniejszym miernikiem jest w niej cena. Jeżeli przy obrazie słynnego malarza figuruje śmiesznie niska cena, to żaden z prawdziwych kolekcjonerów czy antykwariuszy nie traktuje tego dzieła poważnie. Jeżeli ktoś, jak np. dr Porczyński, kupuje jako dzieła kręgu lub pracowni Ru- bensa (...) obrazy (...) płacąc za duże płótno 1836 funtów (...) a następnie pokazuje je gościom jako dzieła Rubensa i pracowni, to jest to jego prywatna sprawa. Jeżeli jednak prezentuje je w ten sposób publicznie, to nazywa się to mistyfikacją” — napisał Morka.
SPÓR
NIE ROZSTRZYGNIĘTY
Zapytany przeze mnie w lutym 1993 r. dr Marcin Fabiański, znawca malarstwa nowożytnego pracujący w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, potwierdził rzeczowość naukowego artykułu dr. Morki, ale przyznał, że na ostateczną weryfikację przedstawionych wniosków trzeba poczekać kilka lat. Fabiański dodał też, że źle się stało, iż spór
o charakterze czysto naukowym pomiędzy prof. Kwiatkowskim z jednej, a dr Morką i prof. Rzepińską z drugiej strony — został rozdmuchany przez prasę. Jego zdaniem należało by powściągnąć emocje i tonować wypowiedzi.
Spór ostatecznie nie został rozstrzygnięty. Wątpliwości dotyczące kolekcji Porczyńskich czekają na dalsze rzeczowe, naukowe badania
i na kompetentne, merytoryczne
polemiki. 
MAREK TYTKO
1 W 1989 r. Porczyńscy wycofali kolekcję z Muzeum i przenieśli ją do budynku dawnej giełdy przy placu Bankowym w Warszawie.
MAREK TYTKO (urodzony w 1967 roku), absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej.

