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Recenzja  pracy  doktorskiej  Ks.  Tomasza  Grabowskiego  pt.  Współczesna
rzeźba  i  jej  granice  w  przestrzeni  zabytkowej  architektury:  działalność
Czesława Dźwigaja w katedrze w Łomży w latach 1996-2012  napisanej pod
kierunkiem Prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego

Przedstawiona  do  recenzji  rozprawa  doktorska  składa  się  z  jednego  tomu

zawierającego 186 stron tekstu (wydruku komputerowego), 170 ilustracji (w tym rysunków),

przypisów,  bibliografii  i  spisu  ilustracji.  Bibliografia  jest  wyczerpująca  i  ujmuje

najważniejsze  pozycje  dotyczące  tematu  pracy  doktorskiej,  zarówno  archiwalne  jak  i

publikowane oraz źródła internetowe, bez wątpienia wskazuje na dobre opanowanie warsztatu

badawczego doktoranta. 

Na wstępie pragnę podkreślić odwagę w wyborze tematu,  pozwalającego nie tylko

poznać działalność żyjącego artysty Czesława Dźwigaja w katedrze w Łomży, ale również

odnieść się negatywnie do jego twórczości w aspekcie doktryn i zasad konserwatorskich. 

Za  główny  cel  doktorant  stawia  sobie  ocenę  działalności  Czesława  Dźwigaja  w

przestrzeni  zabytkowej  architektury oraz danie odpowiedzi  na pytanie - gdzie jest granica

rzeźby współczesnej? Temat o tyle nowy i inspirujący,  że jest to pierwsza ocena, w tym i

krytyczna twórczości współczesnego artysty w aspekcie estetyki jego dzieł w zabytkowym

wnętrzu jakim jest katedra w Łomży.

Praca  stanowi  więc  próbę  subiektywnej  oceny  dotychczasowej  działalności  Dźwigaja  w

odniesieniu do łomżyńskiej realizacji. W pracy dokonana została rzetelna analiza stylistyczna

i  ikonograficzna  realizacji  Dźwigaja,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wątku  religijnego.

Całość opatrzona wartkim i ciekawym komentarzem.

Rozdział I - Dzieje kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Łomży

Rozdział  poświęcony historii  kościoła  od XVI wieku po czasy współczesne  (rok 2012) z

syntetycznym  omówieniem  prac  przeprowadzonych  w  latach  1996-2012  oraz  projektów
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niezrealizowanych. Autor niejednokrotnie zwraca uwagę na fakt, że obecna katedra w Łomży

traktowana  była  jak  żywy  organizm,  który  wymagał  bieżących  działań  i  napraw w celu

utrzymania jego funkcji, niestety nie zwracając należytej uwagi na historyczne formy obiektu.

Autor słusznie zauważa, że często dokonywane zmiany wynikały z ludzkiej megalomanii i

pragnienia zaznaczenia swojej obecności w konkretnym miejscu i czasie, powiązane niestety

z brakiem poszanowania przeszłości, w tym i zastałych nawarstwień historycznych. Niestety,

na co również z ubolewaniem zwraca uwagę autor dysertacji, podczas podejmowania działań

w katedrze, nie podjęto kompleksowego opracowania programu prac, jak również nie podjęte

zostały próby mające na celu stworzenie spójnej stylistycznie przestrzeni. W rozdziale tym, w

którym poruszonych  zostało  szereg  działań  konserwatorskich,  szczególnie  w latach  1996-

2012,  autor  posługuje  się  poprawnym  pojmowaniem zakresu  prac  konserwatorskich  oraz

zasadnością  ich  podjęcia,  co  z  całą  pewnością  wymaga  specjalistycznej  wiedzy.  Tutaj

znalazły się też słuszne komentarze doktoranta dotyczące poprawnych jak i błędnych działań.

Słusznie  zauważa  konieczność  zakończenia  prac  osuszających  związanych  z

wyeliminowaniem wilgoci ze ścian przed podjęciem ewentualnych prac związanych z nowym

wystrojem  wnętrza.  Niemniej  analizując  przebieg  prowadzonych  prac  we  wspomnianym

okresie,  nie  sposób  nie  zauważyć  szeregu  błędów,  jak  chociażby  rozpoczęcie  prac  od

osuszania murów kościoła bez wymiany dachu (wymiana poszycia miała miejsce w latach

późniejszych), czy skuwanie tynków wewnętrznych do wysokości 3 metrów bez wykonania

jakichkolwiek badań na obecność występowania polichromii. Niestety, na co również słusznie

zwraca  uwagę  autor  rozprawy,  szereg  tak  ważnych  dla  wystroju  kościoła  prac  nie  było

konsultowanych  ze  służbami  konserwatorskimi  ze  względu  na  strach  braku  akceptacji.

Zwyczajnie zabrakło zdrowego rozsądku nakazującego stworzenie projektu dla zabytkowego

wnętrza.  Autor  negatywnej  ocenie  poddał  również  rozbiórkę  zabytkowych  pochówków w

celu stworzenia nowej, obcej aranżacji. Niestety, przykład łomżyński nie jest odosobniony.

Również krytycznej ocenie poddana została wymiana zabytkowej posadzki na nową, obcą dla

zabytkowego  wnętrza.  Fakt  wymiany  dziwi  tym  bardziej,  że  dziś  istnieje  możliwość

odtworzenia niemalże każdej zabytkowej formy posadzki.

Szkoda, że opisując system grzewczo-wentylacyjny (s.57) zabrakło istotnej informacji jakiego

typu zastosowano ogrzewanie wnętrza. O ile zgadzam się, że poprawnie działająca wentylacja

jest  elementem  istotnym  w  zabytkowych  wnętrzach  o  tyle  nie  mogę  zgodzić  się,  ze

stwierdzeniem,  że  "zastosowanie  ogrzewania  nie  tylko  uatrakcyjni  kościół  pod względem

dogodnego  miejsca  do  modlitwy,  lecz  także  zapewnia  zabytkom  ruchomym  i  murom

średniowiecznej  budowli  dobre  warunki  funkcjonowania  na  przyszłość".  Ogrzewanie  w
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zabytkowych wnętrzach, często niekontrolowane czyni ogromne szkody zarówno dla wnętrza

jak i znajdującego się w nim  zabytkowego wyposażenia.

Rozdział II -  Współczesne tło artystyczne dla prac Czesława Dźwigaja zrealizowanych w

katedrze  to  bardzo  istotny  i  ważny  rozdział  który  został  poświęcony  współczesnemu

kontekstowi rzeźby w przestrzeni sacrum. Autor charakteryzuje sprawdzonych, jego zdaniem,

twórców współczesnej rzeźby sakralnej i na tym tle ukazuje sylwetkę negatywnego bohatera

dysertacji  -  Czesława  Dźwigaja.   Doktorant  przedstawia  pozytywne  rozwiązania  w

przestrzeniach sakralnych, jako przykłady prezentując dzieła Bronisława Chromego, Gustawa

Zemły,  Wincentego Kućmy,  Teresy i  Tadeusza Zomerów. Zaznajamiając  się z sylwetką  i

szeroką  działalnością  Czesława  Dźwigaja  trudno  nie  oprzeć  się  wrażeniu,  że  mamy  do

czynienia  z  twórcą  niemalże  epoki  renesansu,  niezwykle  wszechstronnego  i  wręcz

rozchwytywanego  jako  artysta.  Sam  nazywa  się  kontynuatorem  rzeźby  Xawerego

Dunikowskiego, co jest z goła nadużyciem i pewnym hochsztaplerstwem. Doktorant słusznie

demaskuje  tą  nieprawdę  wskazując  na  nieczytelność  przedstawienia  rzeźbiarskiego  i

niedokładność  wykonania  w  dziełach  Dźwigaja.  Może  przydało  by  się  artyście  bardziej

słuchać Boga, tym bardziej, że  jak wspomina w chwilach, gdy ma problem, rozmawia z Nim.

Rozdział ten unaocznia również błędy jakie popełniono w założeniach nad nową koncepcją

wnętrza łomżyńskiej katedry. Niestety szereg błędów, jak chociażby ograniczenie komisji do

osób duchownych i wyeliminowanie środowiska konserwatorskiego.

Szkoda, że autor dysertacji nie wskazał tutaj innych przykładów twórców i ich dzieł, które z

powodzeniem mogłyby funkcjonować w zabytkowej  przestrzeni,  jak chociażby rzeźby nie

żyjącego prymitywisty Stanisława Zagajewskiego.

Rozdział III - Koncepcja i realizacja przestrzeni sakralnej wewnątrz katedry łomżyńskiej 

to  przedstawienie  szczegółów  samego  konkursu  na  rozwiązanie  zagadnień  wystroju  oraz

swoista dyskusja pomiędzy oczekiwaniami zleceniodawcy a wizjami Czesława Dźwigaja. 

W dalszej części znalazła się szczegółowa charakterystyka projektów i sama realizacja rzeźby

Chrystusa  Zmartwychwstałego  w  otoczeniu  świętych w  przestrzeni  prezbiterium  katedry.

Doktorant  dokonuje  tutaj  wnikliwej  oceny  projektów  oraz  wybranej  realizacji  poddając

uzasadnionej  krytycznej  ocenie koncepcję Dźwigaja.  Każdy z projektów poprzedzony jest

tłem historycznym danego dzieła w kontekście sztuki sakralnej. Znalazła się tutaj  również

ocena  formalna  dzieł  Dźwigaja.  Niestety,  na  co  zwraca  słusznie  uwagę  doktorant,

argumentem  za  nową  realizacją  było  "systematyczne  odzieranie  katedry  z  nawarstwień
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historycznych  w pierwszej  połowie XX wieku".  Z całą  pewnością,  co sugeruje doktorant,

współczesna  rzeźba  może  harmonijnie  współistnieć  w  zabytkowej  przestrzeni  pod

warunkiem, że poparte to będzie świadomym procesem myślowym dotyczącym konkretnego

miejsca.  Niestety  takiego  myślenia  w  przypadku  wnętrza  łomżyńskiej  katedry  zabrakło.

Błędem zdaniem doktoranta było również powierzenie całości prac jednemu artyście. Tutaj w

ocenie  byłbym  bardziej  ostrożny,  często  powierzenie  całości  prac  jednemu,  wybitnemu

twórcy,  gwarantuje  nie  tylko  wysoką  wartość  artystyczną  ale  i  swoistą  jedność  stylowo-

estetyczną wnętrza. W rozdziale tym odrębną część poświęcono drodze krzyżowej, która za

sprawą  Dźwigaja  została  wymieniona  na  nową autorstwa naszego  bohatera  (wcześniejsza

pochodziła z I poł. XX wieku). Niestety zabieg szkodliwy i zupełnie nieuzasadniony i trudno

nie zgodzić się z doktorantem, że "w sztukę kościelną zakradła się komercja i tandeta".

Smutna jest konstatacja tego rozdziału, że "artysta, chcąc uzasadnić rzeźbę w prezbiterium,

starał  się  zmienić  to,  co  możliwe,  aby  wprowadzić  dodatkowe  elementy  z  brązu",  które

uzasadniały  jego  dalszą  koncepcję  zagospodarowania  prezbiterium.  Tak  więc  wszystkie

detale  rzeźbiarskie  autorstwa  Dźwigaja  były  swoistym  zaczynem,  przemyślanym  dla

realizacji głównej grupy rzeźbiarskiej w prezbiterium i stanowią jej dopełnienie. Jak wiemy

nie wszystkie realizacje zostały dokończone np. figura Chrystusa Króla nie doczekała się,

poza projektem, dodatkowej dekoracji wnęki. Zdaniem recenzującego, może to i lepiej dla

samego wnętrza jak i ekspozycji rzeźby.

Nie potrzebnie w rozdziale tym znalazły się odniesienia do udanych rozwiązań prezbiterium u

innych  artystów,  jak  np.  Macieja  Zachowicza  czy  Andrzeja  Dzięgielewskiego,  może

czytelniejsze  byłoby wprowadzenie  odrębnego podrozdziału  traktującego o współczesnych

aranżacjach prezbiteriów w zabytkowych obiektach sakralnych.

W zakończeniu ponownie,  chociaż  już syntetycznie  scharakteryzowane  zostały dokonania

Czesława Dźwigaja oraz ich surowa ocena. Z rozważań autora rysuje się pointa, że koncepcja

Czesława  Dźwigaja  jest  wyrazem  ambicji  artystycznych  twórcy  bagatelizującego  historię

miejsca i  nie szanującego przeszłości.  Z przedstawionej  sylwetki  artysty jasno wynika,  że

wyczyszczenie wnętrz łomżyńskiej katedry z zbytków przeszłości było celowym działaniem

służącym wprowadzeniu nowej własnej aranżacji. Mimo zastosowanego wspólnego materiału

dla realizacji  swoich dzieł  Dźwigaj  nie ustrzegł  się różnorodności  formalnej,  rozbieżności

stylowej i braku konsekwencji, co stworzyło negatywny obraz wnętrza. Tematu zwyczajnie

nie udźwignął!
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Doktorant  w  zakończeniu  zadaje  pytanie:  Jak  powinna  wyglądać  prawidłowa  realizacja

katedralnego wnętrza? Stara się dać na to pytanie odpowiedź widząc istotne błędy w braku

prawidłowej  oceny historycznych  nawarstwień  wnętrza  jak również  braku kwerendy.  Bez

wątpienia  najlepszym  rozwiązaniem  byłoby  rozpisanie  konkursu.  Autor  dysertacji

poprawność  realizacji  widziałby  w  pozostawieniu  prezbiterium z  wyposażeniem po  1959

roku,  zniwelowaniu  poziomów  posadzki,  przywróceniu  posadzki  w  formie  czarno-białej

szachownicy  oraz  zaprojektowaniu  i  wykonaniu  na  nowo  zdekompletowanej  stolarki

meblowej. W przypadku krypty, należało również poszukać rozwiązania w formie konkursu,

przy uwzględnieniu wytycznych konserwatorskich. A więc zdaniem doktoranta najlepszym

rozwiązaniem byłaby aranżacja wnętrza wykorzystująca zabytkowe relikty. Jest to słuszny tok

myślenia,  który z całą pewnością wynika ze świadomości autora dysertacji  wyniesionej ze

studiów  z  zakresu  zabytkoznawstwa  i  konserwatorstwa.  Nie  do  końca  wierzę  w

zaproponowaną ankietę, w której wierni mieliby określić jakiego chcieliby wnętrza, trzeba

pamiętać, że nie wyedukowany wizjoner sztuki może uczynić jej wiele szkody.

Na zakończeni recenzji pozwolę sobie przedstawić kilka uwag ogólnych. 

Dla przejrzystości  pracy można  było  rozdzielić  wstęp i  oddzielnie  ująć stan badań,  który

został w tej części zawarty. Rozdział I sugerowałbym podzielić na prace dotyczące elewacji i

murów  zewnętrznych  oraz  prace  we  wnętrzu  świątyni  oraz  podział  na  prace  techniczne,

konserwatorskie i artystyczne.

Nie do końca trafne są określenia, takie jak zarobaczony ołtarz, czy malatura (s.48). Autor

miał z pewnością na myśli zniszczony przez owady ołtarz oraz warstwę malarską.

W Rozdziale II na s.63 pojawiło się określenie dotyczące współczesnej technologii tworzenia

przedmiotów  masowych,  które  obok  gipsu  sztukatorskiego  wykonuje  się  z  żywicy

alabastrowej. Nie jest mi znane pojęcie żywicy alabastrowej, z pewnością chodziło o żywicę

syntetyczną z wypełniaczem imitującym alabaster.

Również nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że za pomocą drukarek 3D można powielać

jedynie małe obiekty rzeźbiarskie. Współczesna technologia 3D daje możliwość drukowania

coraz większych przedmiotów, a recenzujący sam kilka lat temu wykonywał polichromię na

wydrukowanej rzeźbie (kopii) Marii z Dzieciątkiem o wysokości niemal 150 cm.

Cytując Johna Niniana Campera (przypis 5, s.66) należało w przypisie podać, że jest to cytat

za Cezarym Wąsem.

Uważam,  że nie  konieczne  było  umieszczanie  na końcu rozdziału  II  (s.71) analizy grupy

rzeźbiarskiej  z  prezbiterium  katedry  w  Łomży  autorstwa  Dźwigaja,  gdyż  dzieło  to
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analizowane jest w dalszej części pracy włącznie z autorskim komentarzem. Tym bardziej, że

ponowna ocena dzieła Dźwigaja pojawia się na s. 78.

Podrozdział 2.4 Poszukiwanie wykonawcy moim zdaniem powinien pojawić się wcześniej.

W  Rozdziale  III  autor  nie  ustrzegł  się  kilku  powtórek,  jak  chociażby  kilkakrotnego

odniesienia  do  na  wyrost  utożsamiania  się  Dźwigaja  z  Dunikowskim,  jak  i  częstego

przytaczania oceny rzeźby jego autorstwa w prezbiterium.

W podrozdziale traktującym o  Innych elementach wyposażenia według koncepcji Czesława

Dźwigaja informacje związane z historią monstrancji  mogły znaleźć się w przypisie.

Część zdjęć jest niestety słabej jakości i trudno z nich coś więcej wnioskować poza ogólnym

zarysem, co w ocenie wartości artystycznego jest znacznie utrudnione.

Podsumowując stwierdzam, że podjęcie zagadnień współczesnej rzeźby i jej granic w

przestrzeni  zabytkowej  architektury  na  przykładzie  działalności  Czesława  Dźwigaja  w

katedrze  w  Łomży  w  latach  1996-2012  wymagało  od  doktoranta  dużej  sprawności  w

interpretacji  oceny  działa,   jak  również  wiedzy  teoretycznej  z  zakresu  historii  sztuki  i

konserwatorstwa. 

Praca udowodniła, że niewłaściwe działania artystyczne, zamiast przynieść poprawę

mogą  zniszczyć  zabytkowe  wnętrze.  Ewolucja  dzieła  architektury  to  oczywiście  proces

naturalny,  tworzony  przez  ludzi  podejmujących  czasami  kontrowersyjne  decyzje,  będące

skutkiem posiadanej wiedzy, inspiracji estetycznych oraz zwykłą megalomanią. Dziś wiemy,

że  działalność  Czesława  Dźwigaja,  nie  oceniając  całości  jego  dorobku  artystycznego,  w

przypadku katedry łomżyńskiej spowodowała nieczytelność historycznych nawarstwień oraz

zniszczenie zabytkowej materii dokonanej w myśl idei artysty. Dźwigaj, chciałoby się rzec,

zachował  się  we  wnętrzu  łomżyńskiej  katedry  jak  herbertowski  barbarzyńca  w  ogrodzie,

który widział tylko swój własny przekaz. Kreacja przedstawiona nam dziś przez Dźwigaja to

nowe wnętrz, zupełnie pozbawione ducha historii,  wnętrze obdarte z tożsamości i niestety

obce.

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska Ks. Tomasza Grabowskiego dowodzi,

że  podszedł  On  do  wyznaczonego  i  niezwykle  złożonego  tematu  solidnie,  z  odwagą  we

własnych  sądach i  że  jest  On dojrzałym badaczem.  Muszę  podkreślić,  że  praca  napisana

została bardzo przystępnym językiem, a jej czytanie, dla piszącego te słowa, było prawdziwą

przyjemnością.
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Stwierdzam, że dysertacja doktorska Współczesna rzeźba i jej granice w przestrzeni

zabytkowej  architektury:  działalność  Czesława Dźwigaja  w katedrze  w  Łomży  w latach

1996-2012  spełnia  warunki  rozprawy  doktorskiej  i  wnioskuję  o  przyjęcie  pracy  oraz

dopuszczenie jej do publicznej obrony.

24.08.2016            Prof. dr hab. Dariusz Markowski
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