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Recenzja  rozprawy  doktorskiej  mgr  Izabelli  Dybały  została  sporządzona  z

uwzględnieniem wymogów stawianych pracom doktorskim, określonych w art. 13.1 Ustawy z

dnia  14  marca  20031.  Wymogiem  Ustawy  jest,  aby  rozprawa  stanowiła  oryginalne

rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywała

ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a także

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Odnosząc  się  do  tych  wymogów,  przy  ocenie  rozprawy  doktorskiej  mgr  Izabelli

Dybały  zostały  uwzględnione  kryteria  jakości  kwalifikatywnej,  merytorycznej,

metodologicznej, formalnej i edytorskiej.

1. Ocena zasadności podjęcia problematyki sformułowanej w tytule rozprawy

Paramenty  liturgiczne  w  Polsce  wcześnie  stały  się  przedmiotem  zainteresowania.

Wzmianki o nich - w kontekście piękna,  kosztowności i zasobności  polskich skarbców -

pochodzą już z  wieku XVII.  Ich opisy pojawiały się  początkowo głównie w diarystyce i

epistolografii. 

1 Art. 13.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami).
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Intensyfikacja badań nad zabytkowymi paramentami liturgicznymi nastąpiła w wieku

XIX. Miało to związek z aktualnymi wówczas zainteresowaniami rodzimą historią, badaniami

własnej  tożsamości,  poszukiwaniem  materialnych  źródeł  dawnej  świetności  i  znaczenia

narodu.  Zainteresowania  historią  przekładały  się  na  pasje  kolekcjonerskie,  zachęcały  do

gromadzenie  pamiątek,  prezentowania  ich  na  wystawach  "starożytności"  i  do  pierwszych

naukowych opracowań. Literatura dotycząca paramentów liturgicznych, powstała od tamtej

pory do dnia dzisiejszego, jest naprawdę imponująca, zwłaszcza jeśli zestawimy ją z innymi

dziedzinami rzemiosła np. ze złotnictwem czy jubilerstwem. 

Czy wobec  tego,  w sytuacji  dostatku  literatury  przedmiotu,  potrzebna  jest  jeszcze

jedna praca poświęcona tej  tematyce? Z całym przekonaniem mogę odpowiedzieć, że tak.

Zabytki archidiakonatu lubelskiego mają nieliczne, pojedyncze opracowania i w większości

dotyczą  Lublina.  W  wykonaniu  pani  Izabelli  Dybały  powstała  oryginalna  rozprawa,

obejmująca  zarówno  zabytki  istniejące  z  XV  i  XVI  wieku,  pochodzące  z  miejscowości

badanego obszaru,  jak i  znane już tylko  ze  źródeł.  Wprowadzenie  do obiegu naukowego

nieznanych wcześniej zasobów sprawia, że rozprawa Izabelli Dybały jest pierwszą obszerną

pracą poświęconą tej problematyce a tym samym spełnia jeden z najbardziej podstawowych

postulatów nauki, jakim jest zdobywanie nowej wiedzy, poszerzenie jej o nieznane obszary.

2. Ocena trafności celu rozprawy i ocena korzyści poznawczych dla dyscypliny

historii sztuki oraz pokrewnych dyscyplin 

Przewodnim celem rozprawy było dotarcie do wszystkich, możliwych do uchwycenia,

rozproszonych zabytków paramentyki  liturgicznej  archidiakonatu lubelskiego z  XV i XVI

wieku  (z  włączeniem,  jako  materiał  porównawczy,  obiektów  kolekcji  ks.  Ludwika

Zalewskiego przechowywanej na Zamku Lubelskim w Lublinie, których pochodzenie nie jest

jasne ale dopuszcza się możliwość ich przeniesienia z kościołów badanego obszaru),  oraz

zebranie możliwie pełnych informacji źródłowych na temat tej kategorii zabytków. 

Tak  sformułowany  cel  rozprawy,  tylko  z  pozoru  wydaje  się  prosty.  Poważnym

problemem okazała  się  skala  zaplanowanego  przedsięwzięcia,  wymagającego  przebadania

rozległego  terytorium  archidiakonatu  lubelskiego,  obejmującego  ówcześnie  zasięgiem

terytorialno-administracyjnym dekanaty:  łukowski,  parczewski,  chodelski,  kazimierski oraz

solecki  -  wg  stanu  z  końca  XVI  wieku  -  jak  i  problemy  związane  z  dotarciem  do
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zachowanych  lecz  rozproszonych  zabytków,  co  w  konsekwencji  oznaczało  podjęcie

tytanicznej pracy. 

Z wyznaczonych zadań wywiązała się Autorka bardzo dobrze. Procedury badawcze

wprowadzone przez Izabellę Dybałę przewidywały szerokie wykorzystanie źródeł pisanych.

Jest  to  novum  w  odniesieniu  do  paramentów  archidiakonatu  lubelskiego gdyż  we

wcześniejszych  badaniach  koncentrowano  się  raczej  na  istniejących  zabytkach.  Autorka,

sięgając do źródeł zwróciła się przede wszystkim do inwentarzy wyposażenia kościołów i

kaplic  spisywanych  podczas  wizytacji  biskupich.  Okazały  się  one  "kopalnią  informacji".

Ujawniły  nieznane  fakty  istnienia  bardzo  bogatego  wyposażenia  w paramenty liturgiczne

archidiakonatu lubelskiego w XV i XVI wieku. Według zestawień Autorki, wykonanych na

podstawie najbardziej kompletnej wizytacji z 1603 roku, kościoły archidiakonatu lubelskiego

dysponowały sześciuset  dziewięćdziesięcioma ornatami,  stu  czterdziestoma kapami,  tysiąc

sześciuset  pięćdziesięcioma  sztukami  bielizny  kielichowej,  tysiąc  trzydziestoma  pięcioma

sztukami bielizny kapłańskiej (w tym: 445 alb, 295 humerałów, 185 pasów, 100 komży, 1410

sztuk bielizny ołtarzowej), ponadto w zestawieniu Autorka wylicza 520 antependiów, 200 par

chorągwi (przywołałam tylko niektóre liczby, pozostałe na s. 406-407).

Badania  Izabelli  Dybały wniosły nowe informacje  na  temat  tkanin  używanych  do

wytwarzania  paramentów  i  bogatego  zróżnicowania  ich  gatunków  w  archidiakonacie

lubelskim.  Analiza  źródeł  wykazała  wykorzystywanie  niemal  sześćdziesięciu  rodzajów

tekstyliów,  z  przewagą  tkanin  jedwabnych,  wśród  nich  wielu  ze  złotym  czy  srebrnym

wątkiem. Były to głównie tkaniny importowane. Ich nazewnictwo  niejednokrotnie wskazuje

na  miejsce  pochodzenia,  co  może  być  przyczynkiem do  uzupełnienia  wiedzy o  szlakach

handlowych  i  źródłach  zaopatrzenia  w  towary  dawnej  Polski,  stopniu  zamożności

fundatorów.

Badania Autorki  przyniosły bardzo dobre rezultaty w działaniach podjętych na rzecz

rekonstrukcji historycznego nazewnictwa dotyczącego terminologii z zakresu tkaniny i haftu.

Być  może  dotychczasową  terminologię  będzie  można  poszerzyć  o  nieznane  wcześniej

słownictwo. Chodzi o tkaninę, znaną ze źródeł jako sydzierz. Autorka słusznie zachowuje tu

powściągliwość  w  wysuwaniu  stanowczych  wniosków  ponieważ  nazwa  ta  wystąpiła  w

źródłach tylko raz a ponadto być może jest tożsama z tkaniną o nazwie szyderz i szyderc. 
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Wątpliwości  Doktorantki  budzi  termin  gemmulis,  który  w  jej  pracy  pozostał

niewyjaśniony. Mogę dodać, że termin ten pochodzi od łacińskiej formy gemmula i oznacza

małą gemmę, czyli - mały kamyk2.

Badania  Doktorantki  pozwoliły  zweryfikować  poprawność  znaczeń  niektórych

terminów funkcjonujących w literaturze fachowej, a tym samym stworzyły szansę na lepsze

rozumienie faktów historycznych i ich interpretację. Mam tu na myśli m. in. termin szerzynka,

tłumaczony  dotychczas  jako:  wielostrefowa  dekoracja  hafciarska  w  postaci  szlaku

umieszczonego na końcu bielizny. Z badań Izabelli Dybały jednoznacznie wynika, że w XV i

XVI wieku termin ten oznaczał nakrycie. 

Podobnie, uległo zmianie znaczenie terminu tkanica. Znaczenie to zostało rozszerzone

w stosunku do funkcjonującego wcześniej w słowniku pojęć włókienniczych (s. 258-263).

Badania Izabelli Dybały stworzyły także możliwość zweryfikowania dotychczasowej

wiedzy  -  odnośnie  obszaru  występowania  niektórych  tkanin  -  jaka  funkcjonowała  w

dotychczasowej  literaturze  przedmiotu.   Z  analizy  materiałów  źródłowych  wynika,  że

wcześniejsze  ustalenia  badaczy  dotyczące  tkaniny  grubryn  czy też  grogrin,  występującej

jakoby  tylko  u  mieszczaństwa  poznańskiego  i  warszawskiego,  można  poszerzyć  o  jej

występowanie  w  archidiakonacie  lubelskim,  co  znalazło  potwierdzenie  w  archiwaliach

kościoła parafialnego w Zakrzówku.

Podobnie,  w  dotychczasowej  literaturze  przedmiotu  funkcjonowała  informacja

mówiąca o znajomości barwy pomarańczowej w Polsce dopiero w wieku XVIII. Z ustaleń

Doktorantki wynika, że barwę tę znano już w XVI wieku. 

Na odrębną pochwałę zasługują rekonstrukcje, jakich dokonała Autorka. Dysponując

niewielkimi fragmentami tkanin użytych na paramenty, z sukcesem przeprowadziła żmudne

poszukiwania w kolekcjach Polski i świata odnajdując analogiczne, czasami wręcz bliźniacze

tekstylia. Dzięki nim możliwe było odtworzenie pierwotnego wyglądu dziewiętnastu tkanin

użytych w archidiakonacie lubelskim. Rekonstrukcje umożliwiły identyfikację tkanin, pełne

odtworzenie  kompozycji  deseniu,  brytu  tkaniny,  w  wielu  wypadkach  pomogły  wskazać

ośrodki ich produkcji, pomogły w uściśleniu datowania. 

2Hasło: gemmulis, termin wyprowadzony ze słowa gemmula - oznaczającego małą gemmę, czyli kamyk, 
słownik Logeion: Latin and Greek Dictionary [online] http://logeion.uchicago.edu/index.html#gemmulis 
[odczyt: 15.03.2016].
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Również  rekonstrukcja  umożliwiła  poznanie  wyglądu  haftowanych  przedstawień

figuralnych na paramentach znajdujących się m. in. w kościele dominikanów w Lublinie oraz

w Muzeum Lubelskim w Lublinie. W pracach przywracających pierwotny wygląd haftów  z

motywem  Drzewa  Jessego  posłużyła  się  Doktorantka  analogicznymi  schematami

ikonograficznymi odszukanymi w kilku kolekcjach na świecie.

Prace  nad  źródłami  pisanymi  w  znaczący  sposób  poszerzyły  wiedzę  o  mecenacie

szlacheckim,  mieszczańskim,  kościelnym.  Autorka  wyłoniła  grupę  sześćdziesięciu  pięciu

przedstawicieli  rodzin  szlacheckich,  którzy  mieli  największy  udział  w  fundacjach

paramentów.

Ustalenia i weryfikacje mgr Izabeli Dybały, oparte na własnych badaniach źródłowych

i zachowanych zabytkach mogą być wykorzystane w przyszłych pracach nad paramentami,

włókiennictwem, haftem, jubilerstwem, mecenatem, kolekcjonerstwem, handlem, ekonomią.

3. Omówienie i ocena zawartości merytorycznej pracy

Autorka  we  wstępie  krótko  wskazała  cele  rozprawy.  Scharakteryzowała  zakres

rzeczowy i terytorialny nie odnosząc się jednak do zakresu chronologicznego, który wymaga

komentarza ponieważ zarówno jego dolna, jak i górna granica czasu, wyznaczone w ramach

dysertacji  na  XV i  XVI wiek,  zostały przez  Autorkę  przekroczone.  Pani  Izabella  Dybała

częściowo wyjaśniła powody odstąpienia od wyznaczonych ram czasu omawiając zawartość

swojej  pracy.  Komentując  ostatni  rozdział  dysertacji  przedstawiła  powody  przekroczenia

dolnej granicy czasu przez wprowadzenie źródeł z XIV wieku. Zabieg ten motywowała tym,

że  chciała  dopełnić  obraz  dobroczyńców  świątyń  lubelskich,  uwzględniając  nieliczne

wzmianki  o  fundacjach  czternastowiecznych  (s.  4).  Nie  wspomina  jednak,  jakie  to  są

fundacje?  Czy  dotyczą  one  przedmiotu  pracy  czyli  paramentów  liturgicznych,  skoro  na

stronie 60 w tomie I Autorka napisała, że najstarsze wzmianki o paramentach liturgicznych w

archidiakonacie  lubelskim  pochodzą  z  XV  w.  i  dotyczą  osób,  których  kosztem  zostały

sprawione? Zabieg z przekroczeniem dolnej granicy czasu i poszerzeniem informacji o źródła

czternastowieczne  nie  wydaje  się  słuszny  co  potwierdza  zestawienie  fundatorów

zamieszczone  w  tomie  III.  Np.  przy  fundacji  króla  Władysława  Jagiełły,  rodzaj  fundacji

czternastowiecznych, dla lubelskich kościołów św. Trójcy i kościoła Brygidek, nie jest znany
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a więc nie wnosi żadnych informacji w przedmiocie badań i nie powinien być brany pod

uwagę.

Autorka nie tłumaczy także wyraźnie górnej granicy czasu i tego, dlaczego wiek XVI

jest  cezurą dla  jej  prac skoro jednymi z  najważniejszych źródeł  wykorzystanych w pracy

okazały się źródła siedemnastowieczne: inwentarz Mateusza z Sieradza z roku 1601, dwa

inwentarze  z  roku  1603,  tj.  inwentarz  Wojciecha  Sękowskiego  i  inwentarz  Tomasza

Josickiego oraz inwentarz Jana Januszowskiego z 1607 roku.  O powodach wykorzystania

źródeł  siedemnastowiecznych  i  przekroczeniu  górnej  granicy  czasu  określonej  w  tytule

dysertacji,  dowiadujemy  się  pośrednio,  dedukując  to  z  rozważań  Autorki  w  rozdziale

pierwszym,  tomu I  (s.  60),  w którym Doktorantka  charakteryzując  źródła  pisane  z  XVII

wieku (s. 67) napisała: "Chociaż są to źródła późniejsze niż czas badań wyznaczony przez

autorkę  dysertacji,  niewątpliwie  dotyczą  wyposażenia  kościoła  [lubelskich  dominikanów],

które znajdowało się w nim pod koniec XVI wieku", a na stronie 68 dodała: "Nawet jeśli w

inwentarzach opisano paramenty wykonane w XVII wieku, z pewnością uszyto je z tkanin

używanych jeszcze w poprzednim stuleciu". Autorka nie podaje konkretnych przesłanek, które

upoważniałyby ją do tych stwierdzeń. 

Wydzieloną część Wstępu stanowi obszerny Stan badań nad paramentyką liturgiczną

w Polsce do końca XVI wieku (s. 8-60). Chociaż jego drobiazgowe omówienie poświadcza

przyswojenie  ważnych  opracowań  i  przemawia  za  dobrym  przygotowaniem  Autorki  do

powziętych zadań, to jego zawartość, uwzględniająca literaturę dotyczącą także paramentyki

średniowiecza  w  różnych  ośrodkach  Polski,  znacznie  przekracza  konieczne  omówienie

literatury przedmiotu dotyczącej archidiakonatu lubelskiego i nie znajduje merytorycznego

uzasadnienia.   Dla  potrzeb  pracy  wystarczające  byłoby  omówienie  literatury  dotyczącej

archidiakonatu lubelskiego, które znajduje się na ss. 47-60. 

Skrócenie  stanu  badań  pozwoliłoby  także  na  ograniczenie  literatury  zebranej  w

bibliografii.  W  spisie  literatury  powinny  znaleźć  się  tylko  te  prace,  które  dotyczą

rozpatrywanych w dysertacji problemów badawczych i służyły do jej napisania.

Źródła  pisane  w  dysertacji  Izabelli  Dybały  zajmują  ważne  miejsce  stąd  też  ich

omówienie znalazło miejsce w rozdziale pierwszym. Dzięki źródłom pisanym możliwe było

sformułowanie  bogatej  problematyki  badawczej.  Autorka  zogniskowała  swoje

zainteresowania  wokół  takich  zagadnień  jak:  historyczna  terminologia  dotycząca  tkanin

(Rozdział  I),  gatunki  tkanin,  ich  kolorystyka,  ornamentyka,  proweniencja  (Rozdział  II),
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techniki  i  elementy  zdobnicze  paramentów  liturgicznych  z  uwzględnieniem  wyrobów

pasmanteryjnych,  kamieni  szlachetnych,  wyrobów  złotniczych  i  haftów  (Rozdział  III).

Ważnym problemem badawczym stała  się  również  ikonografia  paramentów liturgicznych

uwzględniająca  symbolikę  złota  i  kamieni  szlachetnych  (Rozdział  IV).  Dzięki  źródłom

pisanym możliwe było także znaczne poszerzenie liczby znanych dotychczas dobroczyńców

fundujących paramenty liturgiczne w archidiakonacie lubelskim (Rozdział V).

W podsumowaniu udało się Autorce w trafny sposób wyeksponować nowe wartości

wniesione jej badaniami.

4. Omówienie i ocena metod badawczych oraz wyników ich realizacji

Aby wypełnić  luki  w  wiedzy  dotyczącej  wyglądu  tkanin  użytych  do  paramentów

liturgicznych, Doktorantka posłużyła się klasyczną metodą porównawczą. Dzięki niej mogła

wykryć  podobieństwa i różnice, porównując ze sobą tkaniny badanego zbioru z materiałem

porównawczym w kolekcjach Polski i świata. 

Rezultaty porównań posłużyły Doktorantce do rekonstrukcji, w których wykorzystała

komputer i jego możliwości multiplikowania zrekonstruowanych fragmentów tkanin. Mając

do dyspozycji niewielkie fragmenty materii, wyeliminowała zniekształcenia poszczególnych

elementów,  zachowując  dbałość  o  wierne  odtworzenie  ich  proporcji  i  formy a  następnie

powielając je z uwzględnieniem oryginalnej szerokości brytu.  

Nie  we  wszystkich  przypadkach  było  możliwe  wykorzystanie  tej  metody

rekonstrukcji.  Uniemożliwiał  to  zły  czy  wręcz  szczątkowy  stan  zachowania  niektórych

materii,  brak  fragmentów  z  pełnowymiarowym  raportem  technicznym.  W  takiej  sytuacji

konieczne stało się przeszukanie polskich i obcych kolekcji w nadziei na znalezienie tkanin,

którym  odpowiadałyby  fragmenty  z  polskich  paramentów.  Żmudna  praca  przyniosła

oczekiwane  rezultaty.  Dzięki  zestawieniu  fragmentu  materii  z  odrysem  wzoru  tkaniny

pozyskanym  z  dobrze  zachowanych  eksponatów,  udało  się  uzyskać  wizualizację  deseni

większości  tekstyliów.  Dzięki  temu  można  obecnie  dysponować  szczegółową  wiedzę  na

temat tego,  jakich wielkości  wycinki zostały użyte na paramenty,  z jakich miejsc tkaniny

zostały wycięte. 
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Przy  użyciu  komputera  udało  się  Izabelli  Dybale  dokonać  tego,  co  jest  niemal

niemożliwe do osiągnięcia w naukach humanistycznych korzystających z tradycyjnych metod

nauk  historycznych.  Osiągnęła  skuteczny,  możliwy  do  powtórzenia  sposób  rozwiązania

problemu badawczego, jakim było przywrócenie pierwotnego wyglądu tkanin, znanych - w

wielu wypadkach - z niewielkich fragmentów.

Z  kolei,  zastosowana  przez  Izabellę  Dybałę  metoda  filologiczna  pozwoliła  na

odczytanie  oraz  interpretację  znaczenia  języka  źródeł  pisanych,  na  ustalenie  faktów

przeszłości  przez  nadanie  słowom i  wyrazom występującym w źródłach  znaczenia,  jakie

miały w czasach, w których były spisane.

Dobre  rezultaty  przyniosła  także  metoda  statystyczna,  zastosowana  do  obliczeń

reprezentacyjnych, wykonana nie na podstawie całego dostępnego materiału źródłowego a

ograniczona jedynie do jednej wizytacji biskupiej z 1603 roku. Poszerzyła ona wiedzę o skali

zasobów paramentów archidiakonatu lubelskiego, który nie należał przecież do najbogatszych

na ziemiach polskich - a badania wykazały, że zasoby jego były imponujące.

Metody  użyte  przez  Autorkę,  sposób  ich  wykorzystania,  z  zastosowaniem

nowoczesnej  techniki  pomocnej  przy  rozwiązywaniu  problemów  badawczych,  dobrze

świadczą o umiejętnościach i sprawnościach Doktorantki.

5. Omówienie i ocena formalnej struktury pracy

Recenzowana  praca  składa  się  z  trzech  tomów.  Tom pierwszy,  liczący 461 stron,

stanowi teoretyczną podstawę rozprawy. Został on podzielony na pięć rozdziałów, a w ich

ramach  na  podrozdziały i  paragrafy oznaczone  numerycznie.  Główną,  numerowaną część

pracy poprzedza Wstęp z wyodrębnionym stanem badań (s. 1-60). Za częścią numerowaną

znalazły się: Podsumowanie  (s. 406-412), Wykaz skrótów (s. 413), Spis ilustracji (s. 414-

429), Źródła ilustracji (s. 429-431) oraz Bibliografia (s. 432-460) uwzględniająca podział na:

Źródła rękopiśmienne (s. 432), Źródła drukowane (s. 434), Opracowania (s. 435) i Netografię

(s. 460). Autorka zaprezentowała klasyczny układ rozprawy, rygorystycznie przestrzegając

zasad hierarchii w układzie poszczególnych elementów dysertacji.
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Przyjęty przez Autorkę problemowy układ treści pracy, jest bardzo trafny. Pozwala w

pełni  zaprezentować  złożoność  i  wielowątkowość  przedmiotu  badań,  jakim są  paramenty

liturgiczne archidiakonatu lubelskiego.

Tom  drugi,  liczący   284  strony,  zawiera  katalog  obejmujący  trzydzieści  trzy

paramenty  liturgiczne  z  XV i  XVI  wieku  pochodzące  z  miejscowości  badanego  obszaru

archidiakonatu  lubelskiego  oraz  wykorzystywane  do  porównań  paramenty  z  kolekcji  ks.

Ludwika Zalewskiego przechowywane w Muzeum Lubelskim w Lublinie.  Za  katalogiem

dołączone  zostały  dalsze  ilustracje,  obejmujące  rekonstrukcje  oraz  porównawczy materiał

ilustracyjny.  

Autorka  omówiła  paramenty  trzymając  się  konsekwentnie  porządku

chronologicznego.  W  pierwszej  kolejności  omówiła  hafty  a  następnie  tkaniny.  Noty

katalogowe  opracowane  zostały  według  jednolitego  schematu  z  podaniem  numeru

katalogowego, nazwy obiektu, miejsca przechowywania (jeśli to możliwe z podaniem numeru

inwentarzowego),  z  podaniem  materiałów,  technik  wykonania,  miejsca  pochodzenia,

wymiarów,  opisu  inwentaryzacyjnego,  bibliografii  oraz  z  podaniem analogii  do  haftów i

tkanin związanych z tematem rozprawy. 

Każda  z  kart  ma  przemyślany  i  konsekwentnie  stosowany  zapis.  Otrzymały  one

jednakową wizualną formę, na którą składają się również ilustracje dotyczące przedmiotu

Układ katalogu jest zwarty i logiczny. Stanowi dobrą podbudowę do teoretycznych tez

pracy. Zapewnia szybkość i łatwość w dotarciu do potrzebnych informacji.

Tom trzeci, liczący 311 stron, zatytułowany Aneksy, zawiera mapy, na których m. in.

naniesiono nazwy parafii wizytowanych w latach 1565-1603, tabele z alfabetycznym spisem

miejscowości i wezwań parafii objętych wizytacjami w archidiakonacie lubelskim, tabele ze

spisem fundatorów paramentów liturgicznych zebranych ze źródeł od XIV wieku do roku

1603 oraz wypisy ze źródeł: z inwentarzy kościelnych i z inwentarza starostwa lubelskiego.

W dysertacji, liczącej łącznie 1056 stron, podział na trzy tomy - chociaż uciążliwy

przy czytaniu wymagającym równoległego śledzenia tekstu tomu pierwszego, konfrontowania

treści z fotografiami tomu drugiego i źródłami tomu trzeciego - był chyba jedynym wyjściem

i  okazał  się  dobrym  rozwiązaniem.  Każdy  z  trzech  tomów,  przy  zachowaniu  swojej

tematycznej odrębności, tworzy spójną całość z pozostałymi częściami dysertacji.
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6.  Ocena  formalnej  strony  pracy.  Ocena  poprawności  i  trafności  ujęć

graficznych, map, rysunków, fotografii

Dysertacja  doktorska  mgr  Izabelli  Dybały  jest  poprawna  z  formalnego  punktu

widzenia. Język wywodu jest logiczny, zwięzły i zrozumiały.

Stosowana terminologia jest zgodna z normami naukowymi i zasadami przyjętymi w

dyscyplinie historii sztuki. Stosowana jest konsekwentnie w całej pracy.

Tu dodam,  że  Autorka  także  konsekwentnie,  w całej  pracy,  używa nieprawdziwej

nazwy  Muzeum  Lubelskiego  w  Lublinie,  nazywając  je  Muzeum  Lubelskim  na  Zamku.

Obecna nazwa - Muzeum Lubelskie w Lublinie - funkcjonuje już od roku 1987. 

Z  drobnych  błędów,  których  należałoby unikać  wskażę  również  to,  że  zdania  nie

powinny rozpoczynać się od cyfry a liczby w tekście, z wyjątkiem liczb wielkich, których

pisownia mogłaby zająć wiersz lub więcej,  powinny być zapisywane słowem. 

Dysertacja jako całość dowodzi, że Autorka posiada umiejętność konstrukcji tekstu

naukowego.  Część  teoretyczna dysertacji  tworzy logiczną  strukturę,   zachowuje właściwe

proporcje  poszczególnych części  i  rozdziałów. Części,  rozdziały i  podrozdziały otrzymały

konsekwentnie stosowane oznaczenia cyfrowe. 

Część  katalogowa,  opatrzona  materiałem  ilustracyjnym  i  opisowym,  odznacza  się

ponadto  estetyką  ujęć  graficznych,  starannością  wykonania.  Symbolika  oznaczeń  jest

przejrzysta, jednoznacznie zrozumiała, konsekwentnie stosowana dla wszystkich kart.

Materiały  ilustracyjne,  takie  jak  mapy,  tabele,  fotografie  efektywnie  wspomagają

przedmiotowe  informacje  i  mają  merytoryczne  uzasadnienie.  Mapy  oprócz  dokładnego

wykonania otrzymały starannie opracowane, czytelne legendy.

Opisy  bibliograficzne  rygorystycznie  utrzymują  standardy  przyjęte  w  naukach

humanistycznych. 
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7. Ocena dysertacji pod kątem wymogów określonych w art. 13 ustawy z dnia 14

marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami)

Rozprawa mgr Izabelli Dybały jest oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego.

W  znaczący  sposób  poszerza  dotychczasową  wiedzę  historii  sztuki  o  nieznane  fakty

dotyczące paramentyki archidiakonatu lubelskiego w XV i XVI wieku. Doktorantka wykazała

się sprawnością, operatywnością w kompletowaniu rozproszonych materiałów i twórczym ich

wykorzystaniem.  Wyraziście  wyeksponowała  nowatorskie  aspekty  rozprawy  na  tle

dotychczasowej wiedzy istniejącej w tym zakresie. Wykazała się szeroką wiedzą z zakresu

przedmiotu podjętych badań. Rozprawa dowodzi, że nabyła kompetencje w zakresie ogólnej

wiedzy w dyscyplinie historia sztuki i posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy

naukowej.

Wnioski końcowe

Podsumowując  recenzję  stwierdzam,  że  rozprawa  doktorska  mgr  Izabelli  Dybały,

przygotowana pod opieką promotorską prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej, jest oryginalnym

rozwiązaniem  problemu  naukowego  a  Doktorantka  wykazuje  się  wiedzą  teoretyczną  w

dziedzinie nauk humanistycznych. 

Nowe  wartości  jakie  dysertacja  wnosi  do  nauki,  zasługują  na  ich  upublicznienie

poprzez  druk  pracy  z  uwzględnieniem  koniecznych  skrótów.  Ponadto  biorąc  pod  uwagę

jakość przeprowadzonych badań, zastosowane metody, wkład Autorki w poszerzenie wiedzy

o  paramentach  liturgicznych  w  Polsce  w  XV  i  XVI  wieku  a  także  bardzo  staranne

przygotowanie rozprawy od strony formalnej, wnoszę o jej wyróżnienie.

Wnioskuję o dopuszczenie mgr Izabelli Dybały do kolejnych etapów postępowania o

nadanie stopnia doktora.

Lublin, 23 marca 2016.                                                                                     Ewa  Letkiewicz


