
Jak nie należy pisać prac
naukoinych i ich tuartościoinać,
czyli o nieudanej książce
na temat sztuki noinożytnej
na Lubelszczyźnie

Sztuka po Trydencie

Irena Rolska, Antiquum documentum et novo cedat ritui.
Sztuka po Trydencie w archidiakonacie lubelskim w XVII wie-
ku, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2013, ss. 342, il. 173

Staraniem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego ukazała się drukiem rozprawa poświęcona sztuce w archidiakonacie
lubelskim po soborze w Trydencie1. Jest to trzystuczterdziestodwustronicowy
tom, będący tzw. książką profesorską, czyli publikacją uzasadniającą starania
0 uzyskanie dla jej twórcy tytułu naukowego, dającego najszersze uprawnienia
akademickie. W związku z tym praca ta powinna stanowić przykład nauko-
wego kunsztu dla wszystkich czytelników, a zwłaszcza studentów i młodszych
pracowników uczelni, o czym miał zaświadczać autorytet recenzentów wydaw-
niczych, którymi byli - jak podano na stronie 4 - ks. dr hab. Piotr Maniurka,
prof. Uniwersytetu Opolskiego oraz ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II. Czy tak się jednak stało?

Recenzowana rozprawa, będąca średniego formatu, opatrzona stu sie-
demdziesięcioma trzema barwnymi reprodukcjami, na ogół miernej jakości,
została poświęcona oddziaływaniu reform trydenckich na sztukę Lubelszczyz-
ny w wieku XVII. Została oparta na bardzo rozległej kwerendzie archiwal-
nej, która jest świadectwem ogromu włożonego wysiłku. Po Wprowadzeniu,
zawierającym uwagi ogólne i zarys tematyki oraz zakresu pracy, w rozdziale
pierwszym następuje omówienie architektury sakralnej, w kolejnym - wypo-
sażenia wnętrz kościołów, a w ostatnim - ikonografii przedstawień, przede
wszystkim malarskich. Tekst wywodu zamknięty został krótkim Zakończeniem
(s. 299-301), po czym następują części dokumentacyjne. Tak więc struktura
książki jest poprawna.

Wątpliwości natomiast wzbudzają temat i zawartość rozprawy, dobrze oddane
przez tytuł Sztuka po Trydencie w archidiakonacie lubelskim w XVII wieku. Wyni-
ka zeń, że sztuka sakralna będzie omawiana pod kątem zgodności z dekretami
soborowymi i rozwijającymi je lokalnymi rozporządzeniami kościelnymi, ale

1 Zob. I. Rolska, Antiąuum documentum et novo cedat ritui. Sztuka po Trydencie w archidiakonacie
lubelskim w XVII wieku. Lublin 2013.
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na terytorium mniejszym niż diecezja. Należy zauważyć, że skoro wspomniane
rozporządzenia wydawali biskupi i synody diecezjalne, to obowiązywały one na
terenie całej jednostki administracyjnej, a nie tylko w jednym archidiakonacie.
W takim razie ograniczenie rozważań do tego ostatniego wymagałoby przeko-
nującego uzasadnienia. Tymczasem Wstęp takiej argumentacji nie zawiera, bo
nie jest nią wzgląd „na wieloletnie studia nad sztuką tej części Rzeczypospolitej
prowadzone przez autorkę” (s. 9). Nie zauważyłem też ani konstatacji, że na wy-
branym terytorium sztuka kształtowała się w sposób typowy dla całej diecezji,
co pozwoliłoby potraktować archidiakonat lubelski jako jej pars pro toto, ani
wyjaśnienia, że na wydzielonym obszarze obowiązywały jednak nieco inne re-
gulacje niż w pozostałej części terenu. Niezupełnie przekonuje również ustalenie
górnej granicy chronologicznej na okres około roku 1700, kiedy - jak można
przeczytać na stronie 12 - powrócono „do uniwersalizmu w polskiej sztuce”
i przeciwstawiono się „deuniwersalizmowi, jaki nastąpił w sztuce około roku
1600”. Przecież realizacja postulatów trydenckich to w znacznej mierze przejaw
powszechnych wartości Kościoła, a zatem wspomniany „powrót do uniwersali-
zmu” około roku 1700 musiałby prawdopodobnie dotyczyć innych zjawisk niż
recepcja soboru. Należy się więc zgodzić z konstatacją, że „granica roku 1700
jest umowna” (s. 12). Nasuwa się wniosek, że zakres pracy został niefortunnie
dobrany w stosunku do problemu badawczego, wskutek czego trudniej było
wydobyć ewentualną specyfikę sztuki wybranego obszaru na tle innych diecezji
lub też stwierdzić, że sztuka ta w kontekście ustaleń soborowych rozwijała się
w sposób typowy dla innych regionów. Poprawnie napisana praca powinna
prowadzić do takich właśnie wniosków - a tych w omawianej publikacji brak,
co trzeba uznać za jej mankament.

Tego rodzaju konkluzji brakuje również ze względu na to, że rozprawa zo-
stała oparta niemal wyłącznie na literaturze w języku polskim: w Bibliografii
wykazano zaledwie cztery opracowania obcojęzyczne, a zagraniczne źródła
drukowane wykorzystano w zasadzie tylko w takim zakresie, w jakim zostały
przetłumaczone na język polski. Dojmująca nieobecność literatury obcej po-
woduje, że sztuka sakralna w archidiakonacie lubelskim została potraktowana
jako fenomen izolowany - praktycznie w oderwaniu od sztuki innych regionów
europejskich (z nielicznymi szczegółowymi wyjątkami). Z książki nie można się
więc dowiedzieć, czy i jakie rezultaty dały badania nad recepcją soboru w sztuce
innych krajów i regionów. Nic więc dziwnego, że wyniki rozprawy rozczarowują,
a ich podsumowanie zajmuje w Zakończeniu zaledwie trzy strony. Zawarte tam
wiadomości nie poszerzają zasadniczo dotychczasowej wiedzy na temat sztuki
potrydenckiej na terenie Polski, poza niedostatecznie udokumentowanym stwier-
dzeniem, że fundatorzy preferowali formy gotyckie, rozumiane „jako symbol
Kościoła łacińskiego” (s. 299-300). W książce nie rozważono jednak możliwości
najprostszej, że owa zachowawczość wynikała często z ograniczonych umiejęt-
ności wykonawców. Fundatorzy zaś nie mieli przeważnie większego wyboru,
a i sami nie byli w stanie sformułować bardziej skomplikowanych dezyderatów
artystycznych, poza określeniem tematu, wskazaniem konkretnego wzoru czy
określeniem zakresu budowy. Całkowicie brakuje refleksji dotyczących tego, czy
formy architektury i wyposażenia świątyń, a także ikonografię kształtowano na
podstawie pisanych zarządzeń kościelnych, czy też wykonawcy korzystali raczej
z własnych doświadczeń lub też wzorów graficznych, jak dowodzi w swoich
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pracach np. Krystyna Moisan-Jabłońska2. Nie można się więc dowiedzieć, w ja-
kim stopniu rozporządzenia kościelne były skuteczne, co przecież powinno być
głównym celem pracy o recepcji postanowień soborowych.

Należy w tym miejscu przejść do niektórych szczegółów. Rozdział pierwszy
Architektura sakralna w okresie przemian swoim tytułem wprowadza w błąd: czy-
telnik ma prawo oczekiwać, że „okres przemian” to tylko fragment całego zakresu
chronologicznego książki, bo w przeciwnym razie określenie byłoby zbędne.
W rzeczywistości rozdział obejmuje czas aż po wiek XVIII. Szczęśliwie tytuły
pozostałych części nie zawierają podobnego dodatku. Na wstępie omawianej partii
książki (s. 17), w uzasadnieniu eksploracji źródeł pisanych można przeczytać, że
pozwalają one „odtworzyć »krajobraz« architektury sakralnej w siedemnastym
wieku i spojrzeć na niego jako na ważny wzór [...] dla tutejszego budownictwa”.
Cytowane sformułowanie oznacza, że siedemnastowieczna architektura sakralna
Lubelszczyzny stanowi ważny wzór dla budownictwa tego regionu. Jeśli wzór ten
oddziaływał w okresie, którego praca dotyczy, czyli w wieku XVII, zdanie traci
sens, a jeśli w wieku XVIII lub później, to po co o tym pisać na wstępie pracy
poświęconej poprzedniemu stuleciu.

Tekst rozdziału pierwszego składa się z omówień kolejnych budowli, zesta-
wionych w kolejności i według klucza, które dla czytelnika pozostają niejasne.
Wydawałoby się, że tematem rozważań powinien być plan i bryła budowli, skoro
tytuły dalszych rozdziałów anonsują uwagi na temat wnętrz i ich wyposażenia.
Jednak w większości przypadków wiadomościom na temat formy budowli to-
warzyszą rozbudowane informacje o wyposażeniu i dekoracji wnętrz, tudzież
o fundatorach, które niemal całkowicie zacierają myśl przewodnią.

I tak, rozważania o planie krzyżowym otwiera wzmianka (s. 18) o kościele
w Zbuczynie, mającym jednak rzut czworoboku. Plan niektórych kościołów,
jak np. tych w Ciepielowie (s. 22) i Abramowicach (s. 29), w ogóle nie został
zidentyfikowany w omówieniu źródła. O tej ostatniej świątyni można się za to
dowiedzieć, że była kryta gontem i miała zakrystię, babiniec oraz kaplicę z grobem
właściciela. Wprowadzanie tych wiadomości nie służy jednakże do formułowania
jakichkolwiek wniosków. Przegląd kościołów krzyżowych rozpoczyna się od
omówienia małych świątyń jednonawowych. „Drugą grupę budowli na planie
krzyża stanowiły świątynie fundacji królewskiej” (s. 19), czyli wyróżnione ze
względu na osobę fundatora. Jednak zaraz dalej Autorka powraca do inwestycji
finansowanych przez inne osoby, aby dalej (s. 23) przejść do tych znajdujących
się „w wielkich posiadłościach ziemskich”, bez wyjaśnienia, czy reprezentują inny
wariant planu krzyżowego od tego, który egzemplifikują budowle omówione
uprzednio. Jedynym ich przykładem jest kościół w Końskowoli, omówiony nie-
proporcjonalnie szczegółowo. Następnie Autorka wyliczyła świątynie drewniane
(czyli wyróżnione ze względu na materiał), a potem szpitalne (czyli o specyficznej
funkcji) drewniane i murowane (s. 28). Przykłady zostały więc pogrupowane
według kryteriów niespójnych i omówione niekonsekwentnie; w szczególności
nie wiadomo, czy i jak te kryteria przekładają się na plan architektoniczny.

W nieoczekiwanych miejscach omawianego materiału analitycznego wprowa-
dzono uwagi ogólne. I tak, można się dowiedzieć (s. 19), że „Rzut krzyża należał do

2 Ostatnio zob. K. Moisan-Jabłońska, Po/s/de przygody grafiki zachodnioeuropejskiej XVII-XVIII w.,
Ciche 2013.
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klasycznych znaków symbolicznych w architekturze sakralnej. Dlatego [wyróż-
nienie - M.F.] lata osiemdziesiąte [...] zaowocowały budową nowych kościołów
na planie krzyża Opinie te nie wynikają z poprzedzającej je partii tekstu,
a w dodatku brakuje związku przyczynowego między obydwoma zdaniami, po-
nieważ ze znaczenia formy krzyżowej konieczność budowy kościołów krzyżowych
akurat we wskazanej dekadzie nie wynika.

Uwaga ogólna wtrącona na stronie 21: „Forma drewnianego kościoła na pla-
nie krzyża była dowodem przynależności fundatorów do Kościoła katolickiego”,
również nie wiąże się z wcześniejszym rozumowaniem, toteż wymagałaby udo-
kumentowania. Podobnie opinia, że w architekturze około roku 1600 „widać
wyraźnie świadome nawiązywanie do wzorów gotyckich” (s. 32), czeka dopiero
na dowód i doprecyzowanie, kto i jak tę świadomość wykazywał. Na potwierdze-
nie oczekuje również opinia, że fundator kościoła w Czemiernikach „świadomie
nawiązywał do przeszłości” (s. 41). Cytowane braki wydatnie obniżają wartość
naukową książki: poprawny dowód wymaga bowiem zawsze przytoczenia prze-
słanek i połączenia ich logicznym rozumowaniem, poprowadzonym w sposób
umożliwiający weryfikację.

Ze zdania na stronie 35: „Kościoły z wieżą od strony zachodniej należały do
najpopularniejszych [... ] w okresie siedemnastego wieku nawet wtedy, kiedy trwały
poszukiwania nowego modelu świątyni”, wynikałoby, że poszukiwania te rozciągały
się tylko przez jakąś (niewielką?) część owego stulecia. Jednak kilkanaście linijek
dalej (s. 36) można przeczytać, że „Poszukiwania nowego typu kościoła parafial-
nego [...] trwały przez całe siedemnaste stulecie” i podobnie w podsumowaniu
rozdziału (s. 44): „przez cały siedemnasty wiek trwały poszukiwania [...]”, atoli
z zastrzeżeniem, że wysiłki „nad opracowaniem nowego modelu świątyni dopro-
wadziły do powstania tak zwanego typu lubelskiego w architekturze”. Ponieważ
trwały przez całe stulecie, należy rozumieć, że typ ten ukształtował się w pełni
dopiero około roku 1700 - czyżby więc inaczej niż według artykułu Władysława
Tatarkiewicza, którego wyniki są przez Autorkę cytowane bez zastrzeżeń? Zapre-
zentowane niespójności są w pracy naukowej nie do przyjęcia.

Wyliczanie kolejnych wad rozdziału pierwszego można kontynuować, jednak
już te przytoczone powyżej wystarczająco uzasadniają konkluzję, że jako chao-
tyczny i nielogiczny, a miejscami nawet wewnętrznie sprzeczny, nie spełnia on
kryteriów tekstu naukowego.

Kolejny rozdział analizowanej książki nosi tytuł Wnętrza kościołów - prze-
strzeń celebracji liturgii. Nie traktuje jednak o przestrzeni, lecz zawiera omó-
wienia źródeł na temat wyposażenia kościołów w postaci ołtarzy i paramentów,
przedzielone uwagami o sprzętach, które użytkowano w nawie. Przyjęta w pra-
cy metoda omownego przytaczania fragmentów źródeł pisanych, zamiast ich
cytowania, nie pozwala zweryfikować wielu wyrażonych tam opinii. Autorka
podaje np. (s. 77), że nastawa w Ulanie jest przykładem struktury edikulowej,
choć z omówienia źródła wynika jedynie, że ołtarz miał kolumny. Nie są to
dane wystarczające do uznania, że ołtarz był edikulowy, ponieważ kompo-
zycje z kolumnami bywają różne. Podobnie w Lipsku (s. 77): jedna nastawa
miała być kolumnowa na bazach, a inna - „elegancka”. Bez odpowiedniej
dokumentacji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy edikulowa była też kom-
pozycja ołtarza w Radzyniu, która „uchodziła za antyczną” (s. 77), nawet jeśli
„widać to [czyli co? antyczność czy edikulę? - M.F.] wyraźnie na przykładzie
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retabulum w kościele w Bychawce” (w tym przypadku także brak adekwatnej
dokumentacji [s. 77]).

Artykulacja niektórych ołtarzy, jak np. tego w kaplicy zamkowej w Lublinie
(s. 74-75), została opisana dopiero po charakterystyce wypełnień, i to przepro-
wadzonej od góry do dołu, a więc niepoprawnie. Autorka pisze, że formy ołtarzy
bocznych tej kaplicy „przypominają północne wzorce niderlandzkich epitafiów”.
Nie podaje jednak, na jakich to wzorcach (graficznych?) opierali się twórcy owych
epitafiów. Opis ołtarza w Czerniejowie (s. 76) jest miejscami niezrozumiały: „trzy
pola wsparte są na cokole stanowiącym podstawę retabulum. Cztery kanelowane
kolumny na wysokich bazach [...] dzielą retabulum również na trzy pola”. Z cy-
towanego fragmentu wynika, że na podstawie całej nastawy (cokole) wspierają
się trzy pola. Z kolei kolumny, wzniesione na wysokich bazach (nie wiadomo, czy
te bazy są częścią cokołu, czy stoją wyżej), dzielą retabulum na trzy inne pola.
Razem byłoby ich zatem sześć. Abstrahując od tego, że opis znów zaczyna się od
wypełnienia, a nie artykulacji, konfrontacja z fotografią 46 omówione wywody
falsyfikuje.

Na zakończenie podrozdziału poświęconego nastawom zaskakująco brzmi
wniosek, jakoby „Na podstawie przytoczonych przykładów można stwierdzić,
iż w kościołach [...] została wprowadzona [...] zasada gradacji wnętrza” (s. 103).
Taka konkluzja byłaby uprawniona dopiero po omówieniu wszystkich części
kościoła, a nie tylko partii ołtarzowej, dlatego też w tym miejscu książki należy ją
uznać za bezpodstawną. Innym przykładem pomieszania wątków jest fragment
znajdujący się na stronie 126, w którym po chaotycznym wyliczeniu kolejnych
kielichów kościelnych Autorka na zakończenie akapitu dodaje: „Do rozgrzewania
kielichów służyły tak zwane/anA;/”. Treść tego zdania nie łączy się z poprzedzającym
wywodem, a jego funkcja w książce o recepcji postanowień Soboru Trydenckiego
pozostaje tajemnicą.

Eklektyczne lampy w Markuszowie i Kamionce zostały na stronie 96 błędnie
określone jako siedemnastowieczne. To samo dotyczy świecznika do paschału
w Czemiernikach (s. 100). Żaden z wymienionych przedmiotów nie mógł po-
wstać w wieku XVII, lecz najwcześniej w XIX stuleciu, chyba że fotografie 70-73
przedstawiają omyłkowo inne obiekty. Tak jaskrawe pomyłki w publikacjach
naukowych, zwłaszcza dotyczących historii sztuki, są niedopuszczalne.

Z tekstu na stronie 101 dowiadujemy się, że rzeźba Chrystusa na krzyżu ołta-
rzowym w Czemiernikach odznacza się „wspaniale oddaną anatomią muskularne-
go ciała”. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, więc tym bardziej szkoda,
że Autorka nie próbowała ustalić proweniencji odlewu tak wyjątkowej klasy,
zwłaszcza na tle słabych lub bardzo słabych dzieł reprodukowanych w książce.
Na pierwszy rzut oka widać bowiem, że jest to jedna z wielu replik popularnego
arcydzieła Giovanniego da Bologna w Loreto3.

Na stronie 123 Autorka podaje, że „Cenna jest również [...] kapa biskupa
Andrzeja Trzebnickiego przechowywana w kościele w Piotrawinie. W drugiej
połowie siedemnastego wieku doszyto do niej nowe boki ze strzyżonego altem-
basu”. W rzeczywistości ów luksusowy płaszcz został zamówiony we Włoszech
przez biskupa Piotra Tylickiego i ofiarowany do katedry wawelskiej w roku 1616,

3 Kilka przykładów w różnych krajach omawiam w: M. Fabiański, El Greco in Italia. Precisazioni
su due quadri,„Paragone” 53, 2002, nr 46, s. 35,37-38, przyp. 16.
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a kapituła przekazała go do obecnego miejsca przechowywania dopiero w wie-
ku XVIII, o czym wiadomo z pokaźnej dokumentacji archiwalnej, przytoczonej
i omówionej wraz z dawniejszą literaturą w obszernym katalogu wystawy na
Wawelu4. Tak więc nie jest to przykład sztuki XVII stulecia w archidiakonacie
lubelskim, wobec czego należy go z książki usunąć. Co do biskupa Andrzeja - jako
gospodarz katedry był tylko jednym z późniejszych użytkowników kapy. Jego
nazwisko (Trzebicki) jest konsekwentnie zniekształcane w różnych miejscach
książki, łącznie z indeksem, a imię arcybiskupa Jakuba z Sienna - zastępowane
imieniem jego brata Jana, który nie miał święceń.

Ze względu na przytłaczającą ilość ograniczyłem się do skomentowania nie-
których błędów warsztatowych z kilku wybranych stron tej partii książki oraz
do wskazania kilku najbardziej rażących błędów rzeczowych i logicznych, jednak
listę tę można bez trudu wydłużyć.

Trzeci i ostatni rozdział, zatytułowany Kościół jako niebiańskie Jeruzalem i wspól-
nota świętych, został poświęcony ikonografii przedstawień figuralnych oraz relikwia-
rzom. Układ treści jest tu bardziej klarowny niż w obydwu poprzednich rozdziałach,
lecz nadal przypadkowe wiadomości na temat większości wyliczanych dzieł przy-
słaniają ekspozycję głównego wątku, jakim powinien być stopień realizacji postu-
latów trydenckich. Także i w tej części książki nie udało się ustrzec od sprzeczności.
Na przykład, omawiając lubelską kopię Madonny delllmpannata, Autorka wyraziła
przypuszczenie, że jej twórca znał oryginał Rafaela wyłącznie „z graficznych wzo-
rów” (s. 240). Jeśli tak, to dlaczego parę linijek dalej odmienną kolorystykę kopii
przypisywała przemalowaniom? Nie wiadomo też, dlaczego w książce o sztuce na
Lubelszczyźnie w wieku XVII uwzględniono niektóre obrazy z czasów późniejszych
lub niewiadomego pochodzenia: np. można przeczytać (s. 257), że obraz znajdujący
się w Łuszczowie został tam przeniesiony dopiero w roku 1721, ale nie ustalono, czy
poprzednio również znajdował się na terenie archidiakonatu. Do kategorii rażących
pomyłek w datowaniu należy natomiast utożsamienie Ukrzyżowania, wymienio-
nego w dokumencie z roku 1603, z malowidłem w Piotrawinie, reprodukowanym
jako ilustracja 130 (s. 201). Podobnie jak w przypadku krucyfiksu w Czemiernikach
brak refleksji nad wyjątkowością tego dzieła. Gdyby rzeczywiście powstało przed
rokiem 1603, byłoby sensacją nie tylko na Lubelszczyźnie, lecz także w całej Europie.
Jego kompozycja, światłocień, kolorystyka, a zwłaszcza ekspresja twarzy wykazują
bowiem podobieństwa do Ukrzyżowania Guida Reniego w Galleria Estense (1619).
Sądząc z małej fotografii, namalowano je jednak dopiero w wieku XIX, dlatego
nie ignorowałbym sygnatury „E. Andriolli” w lewym dolnym rogu kompozycji
i również ten obraz usunąłbym z książki.

Jak wykazałem, temat i zakres rozprawy zostały dobrane niefortunnie, litera-
turę obcą w zasadzie pominięto, a polskiej nie wyzyskano w całości. Ostateczne
wnioski, ujęte w trzystronicowym Zakończeniu, nie rozszerzają wiedzy czytel-
nika na temat recepcji postanowień Soboru Trydenckiego w sposób istotny.
W książce nie udało się pogrupować zebranego materiału według jednolitych
zasad i omówić go w sposób klarowny: z jednej strony ujawnia się niezdolność

4 Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry, Za-
mek Królewski na Wawelu maj-lipiec 2000. Katedra krakowska - biskupia, królewska, narodowa,
Muzeum Katedralne na Wawelu maj-wrzesień 2000. Katalog, red. M. Piwocka, D. Nowacki, 1.1,
Kraków 2000, nr I/195, oprać. K.J. Czyżewski, s. 220-221.

284 RECENZJE I OMÓWIENIA Marcin Fabiański



do odrzucenia zbędnych informacji, co uniemożliwia prawidłowe prowadzenie
narracji, a z drugiej - nieuwzględnienie wielu danych, niezbędnych do weryfi-
kacji wysuwanych hipotez. Spójność wywodów bywa zaburzona: w pewnych
miejscach pojawiają się sprzeczności logiczne, a w innych - uogólnienia, które
nie wynikają z toku rozważań przedstawionych w książce. Opisy niektórych
artefaktów nie spełniają podstawowych wymagań warsztatowych. Rażą liczne
błędy rzeczowe, w tym żenujące pomyłki w datowaniu dzieł, a także inne, jak
na przykład te w imionach biskupów. Podkreślam raz jeszcze, że w tym miejscu
wykazałem tylko usterki najbardziej typowe lub jaskrawe, ale ich lista jest dalece
niepełna. W tej sytuacji profesjonalizm i uczciwość obu recenzji wydawniczych
wypada zakwestionować.

Na marginesie analizy tego przygnębiającego przypadku (niestety nie jedy-
nego w swoim rodzaju) nasuwa się garść ogólniejszych refleksji. Paradoksalnie
w obecnym systemie prawnym nawet publikacje, które nie spełniają żadnych
kryteriów merytorycznych, są i będą zaliczane do ocen okresowych na rów-
ni z pracami wartościowymi, a nierzetelne recenzje, które je popierają, służą
i służyć będą pomnażaniu dorobku ich autorów, zamiast ich dyskredytować.
Dane te następnie poprawiają ocenę instytucji macierzystej i przyczyniają się
do wzbogacenia jej budżetu, w związku z czym opisane działania spotykają się
zazwyczaj z przychylnością dyrektorów. Trudno się zatem dziwić, że nie brak
utytułowanych uczonych, którzy jako recenzenci lub członkowie rozmaitych
komisji rekomendują publikacje materiałów wątpliwej jakości i popierają starania
0 kolejne stopnie naukowe niekompetentnych kandydatów, którymi się otaczają.
W normalnych warunkach tacy „dobrodzieje”, zabiegający dookoła o tanią po-
pularność, powinni truchleć o swoją reputację. Ich działalność wiedzie bowiem
do dewaluacji prawdziwych wartości. Pochwalne recenzje dokonań, o których
lepiej byłoby zapomnieć, sprzyjanie finansowaniu szkodliwych książek i nagra-
dzaniu autorów niezasłużonymi stopniami lub tytułami naukowymi, których
po fakcie nie można odebrać - oto postępowanie, które napędza dęte statystyki,
służy wyłudzaniu środków publicznych w celu ich marnowania, a zwłaszcza kre-
owaniu kolejnych fikcyjnych autorytetów naukowych, powołanych następnie do
kształcenia podobnych im rzesz następców. Utrwala zaściankowość, a zwłaszcza
oddala od prawdy, przez co stoi w sprzeczności z przysięgą doktorską.

Opisanego zjawiska zapewne nie powstrzymałaby nawet poprawa dzisiejszego
formalistycznego systemu, opartego na statystykach, a nie rzetelnym wartościo-
waniu, gdyby nie towarzyszyła jej wyraźna zmiana postawy całego środowiska
naukowego. Obowiązujące ułomne prawo ciągle jeszcze nie zabrania kultywowa-
nia dobrego obyczaju, polegającego na publikowaniu krytycznych recenzji, a jeśli
trzeba - na piętnowaniu skandali lub nadużyć naukowych i na próbach zawsty-
dzania uwikłanych w nie osób. Choć w obecnym, patologicznym systemie ocen
okresowych recenzja premiowana jest najmniejszą z możliwych liczbą punktów,
warto niekiedy chwycić za pióro, zamiast oddawać się jałowym narzekaniom na
nienajlepszą kondycję historii sztuki w Polsce. Dlatego właśnie zdecydowałem się
na ogłoszenie - w formie lekko przeredagowanej - dużej części mojej recenzji,
zamówionej jako jedna z dwóch na polecenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni
1 Tytułów, i opatrzenie jej powyższą diatrybą.
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