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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Na  przestrzeni  wieków  różnie  kształtowała  się  przestrzeń,  w  której

celebrowano  liturgię.  Naukową  refleksją  nad  jej  formą,  funkcjonalnością  i

wartością artystyczną zajmują się różne dyscypliny. Zagadnienie wymaga zatem

interdyscyplinarnego  podejścia.  Ważnym  aspektem  jest  również  teologiczna

interpretacja przestrzeni sakralnej, zwłaszcza jej wymiar sakralny. Zadania tego

podjął  się  Ks.  Tomasz  Grabowski,  WSPÓŁCZESNA RZEŹBA I  JEJ  GRANICE W

PRZESTRZENI  ZABYTKOWEJ  ARCHITEKTURY:  DZIAŁALNOŚĆ  CZESŁAWA

DŹWIGAJA  W  KATEDRZE  W  ŁOMŻY  W  LATACH  1996-2012   Lublin  2016,

zasadnicza treść rozprawy na stronach od 1 do 199, ilustracji 170 na stronach od 200 do

283  -  z  numeracją  ilustracji  od  1.1  do  19.3;  napisanej  na  Wydziale  Nauk

Humanistycznych w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II, Lublin 2016. 

Sobór  Watykański  II  odegrał  wobec  sztuki  fundamentalną  rolę  w  dziejach

Kościoła  katolickiego.  Jego  reformy  dotknęły  sfer  życia  Kościoła  a  także  szeroko

pojętej sztuki. Wprowadzone w Konstytucji o Liturgii nowe sprawowanie Eucharystii

pociągnęło za sobą wielką rewolucję w aranżowaniu przestrzeni prezbiterialnej. W KK

jest  mowa  o  zachowaniu  zabytkowej  substancji  wnętrz  kościelnych.  Nigdzie  w

dokumentach  Soborowych  jak  i  w  Instrukcjach  posoborowych  nie  ma  mowy  o

wyrzucaniu zabytkowych ołtarzy epoki gotyku, baroku czy czasów późniejszych.  Od

lat  ten  artystyczny  problem  adaptacji  prezbiterium  z  nowymi  elementami  sztuki

współczesnej jest przedmiotem intensywnych polemik i naukowych badań. 

Dwie  myśli  w kontekście  tytułu  rozprawy ks.  mgra  Tomasza  Grabowskiego

pozwalają twierdzić, że Autor podjął się napisania rozprawy, której problematyka jest

interesująca  – choć kontrowersyjna  lecz  bardzo aktualna.  Podjęcie  tej  problematyki
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pracy na poziomie doktorskim dobrze świadczy o naukowej intuicji Doktoranta i jego

Promotora. Jakość realizacji tego przedsięwzięcia będzie przedmiotem poniższej oceny.

Dobrze  się  stało,  że  w  ramach  prac  badawczych  na  Wydziale  Nauk

Humanistycznych w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

powstała  taka  rozprawa  doktorska  ks.  mgr  Tomasza  Grabowskiego  napisana  na

seminarium z historii sztuki – Sztuka polska XIX i XX wieku pod kierunkiem  prof. dra

hab. Lechosława Lameńskiego. 

1. Tytuł i problematyka rozprawy

O wartości zaprezentowanej rozprawy doktorskiej decyduje wiele czynników.

W ocenie rozprawy doktorskiej ks.  mgra Tomasza Grabowskiego na samym początku

podkreślić należy, iż wraz z ilustracjami przedłożono stosunkowo obszerne studium, w

którym Autor starał  się wszechstronnie naświetlić  badaną problematykę  i  rozwiązać

badawczy problem. Ten problem jasno wyraża tytuł rozprawy: „Współczesna rzeźba i

jej granice w przestrzeni zabytkowej architektury: działalność Czesława Dźwigaja w

Katedrze w Łomży w latach 1996-2012”. 

Doktorant postawił przed sobą trudne zadanie, gdyż podjęty przez niego temat

jest poniekąd prekursorski. W obszernym wstępie (s. 4-11) Autor opisuje problem jaki

pragnie opracować w dysertacji. Cel rozprawy jaki założył sobie Doktorant to próba

udokumentowania przeprowadzonych prac w katedrze oraz ukazanie ich na tle historii,

w oparciu o naukowy komentarz. Temat rozprawy nie należał do łatwych. Doktorant

podejmując się tego trudnego zadania przeprowadził kwerendę badawczą. Za potrzebą

podjętych badań przemawiał ponadto brak analitycznych tego typu opracowań.

Celowość  i  zasadność  sformułowania  tematu  ks.  mgr  Tomasz  Grabowski

uzasadnia we wstępie w ramach przedstawienia problemu i celu pracy (s.9-10). Autor

stara się ukazać różne stanowiska omawianego problemu wraz z podjęciem ważnych

ustaleń.  Po  przeczytaniu  rozprawy  trzeba  stwierdzić,  iż  Doktorant  stosunkowo

dokładnie przeanalizował zebrany materiał źródłowy i wyczerpująco wykorzystał go w

przedstawionej rozprawie. 

Doktorant ks. mgr Tomasz Grabowski w sposób poprawny posłużył się metodą

historyczną i porównawczą, która pozwoliła mu ukazać najpierw chronologiczne dzieje

zabytkowego  kościoła  z  jego przemianami,  by następnie  odnieść  się  do podobnych

realizacji.  Jak  pisze  we  wstępie:  „  Nadrzędnym  celem  opracowania  tematu  jest

udokumentowanie przeprowadzonych prac oraz ukazanie ich na tle historii, w oparciu o
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naukowy komentarz” (s. 10).  Słusznie zastosował taką metodę, gdyż pozwoliła mu na

dokładne  uporządkowanie  bogatej  i  różnej  twórczości  przedstawionych  projektów

artysty Czesława Dźwigaja dla nowej aranżacji wnętrza Katedry. Dzięki temu powstał

bogaty  zestaw  ilustracji  historycznych  dokumentującej  bryłę  wraz  z  wyposażeniem

przed  aranżacją  a  także  zestawem  licznych  projektów  i  ostatecznych  fotografii  po

dokonanych  zmianach.  W  oparciu  o  ten  materiał  Doktorant  mógł  dokonać

wyczerpującej  analizy  treści  oraz  oceny  dokonanych  zmian  i  adaptacji  wystroju

wnętrza  świątyni.  Wydaję  się,  że  bardziej  czytelnym  byłby  przedstawiony  zbiór

ilustracji, gdyby Autor fotografie nieco bardziej uporządkował w grupach i umieścił je

w Aneksie. Wątpliwość budzi również fakt zastosowanej numeracji w ilustracjach (1.1,

1.2, 1,3, 2.1,3.4 itd.), tym bardziej, że nie jest to tak czytelne w przedstawionym Spisie

ilustracji (s. 200-209).

2. Struktura rozprawy

Dysertacja  doktorska  ks.  mgra  Tomasza  Grabowskiego  obejmuje  286

ponumerowanych stron wydruku komputerowego formatu A4 w tym 209 stron tekstu

oraz 178 ilustracji - zamieszczonych na ponumerowanych 76 pozostałych stronach - z

ilustracjami  kolorowymi  i  czarno-białymi  poprzedzonymi  spisem  zamieszczonych

fotografii, planów i projektów (s. 210-286). Część tekstowa rozprawy obejmuje: Spis

treści, Wstęp, trzy Rozdziały, Zakończenie, Bibliografię oraz Spis Ilustracji i Ilustracje.

Pracę  kończy  Summary  w  języku  angielskim  (s.284-286).  Przekonujące  jest  też

umieszczone we Wstępie uzasadnienie  struktury pracy (s.  10n).  Klarowny zdaje się

podział na trzy zasadnicze kręgi problemowe: historię kościoła katedralnego w Łomży

od  momentu  budowy po  czasy  współczesne  z  dokładnym  wyszczególnieniem  prac

przeprowadzonych w latach 1996-2012 a także niezrealizowanych projektów z XX w.

(rozdział I), współczesny kontekst rzeźby związanej z sacrum i ich twórcy (rozdział II)

i przedstawienie projektów złożonych przez rzeźbiarza i ich realizacja (rozdział  III).

Szersze  uzasadniania  potrzeby  podjęcia  zagadnień  sygnalizowanych  tytułami

rozdziałów  znaleźć  można  we  wprowadzeniach  do  rozdziałów.  Rozprawę  wieńczy

Zakończenie,  w  którym  mgr  Tomasz  Grabowski  w  podsumowaniu  wyników

przeprowadzonych  badań,  wskazuje na fakt,  iż  „opieka nad zabytkami  (a  do takich

należy  Katedra  w  Łomży)  oparta  jest  o  moralne  poczucie  obowiązku  dbałości,  o

otrzymane  po  przodkach  dziedzictwo  kulturowe”  (s.  171),  dlatego  krytycznie  w

opracowaniu  odniósł  się  do  przeprowadzonych  zmian,  stwierdzając:  „w  wyniku

przeprowadzonych  współcześnie  prac  wartość  historyczna  (świątyni)  została
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naruszona”  (s.173),  a  „wprowadzone  zmiany  w  wystroju  poważnie  zakłóciły

rzeczywisty odbiór” (s.174) a w konsekwencji „naruszyły wartość artystyczną katedry

jako  obiektu  zabytkowego”  (s.176).  „Różne  formy,  rozbieżność  stylowa  i  brak

konsekwencji wpływają na negatywny wydźwięk dokonanej realizacji” podsumował w

Zakończeniu Doktorant wykonane prace adaptacyjne we wnętrzu omawianej świątyni.

Poza  tym  zasadnicza  struktura  pracy,  jak  i  rozkład  zagadnień  w  poszczególnych

rozdziałach nie budzi zastrzeżeń.

3. Bibliografia

Recenzowana  praca  ks.  mgra  Tomasza  Grabowskiego  została  dostatecznie

udokumentowana,  co potwierdzają sporządzone przypisy oraz załączona bibliografia

(s.187-200).  Podane  zestawienie  bibliograficzne  jest  obszerne  i  zasadniczo

kompetentnie sporządzone. Autor rozprawy dotarł niemal do wszystkich potrzebnych

prac  na  temat  świątyni  łomżyńskiej  jej  historii  i  walorów  artystycznych  czasów

przeszłych jak i nowych związanych z adaptacją przestrzeni prezbiterium. Poprawnym

jest podział w bibliografii w osobnych grupach na Źródła archiwalne (s. 187-191), kilku

archiwów:  Archiwum Główne Akt  Dawnych  w Warszawie  (pozycja  1),  Archiwum

Diecezjalne w Łomży (pozycji 20), Archiwum Parafii Katedralnej w Łomży (pozycji

8),  Archiwum Konserwatora  Zabytków  w Łomży  (pozycji  20),  Archiwum Główne

KUL (pozycja 1), Archiwum Autora Rozprawy (pozycji 2), Literatury ogólnej (s. 192 –

195, pozycji 64), Literatury przedmiotu (s. 195 – 197, pozycji 30), Katalogów (s. 197,

pozycji  2),  oraz  Stron  Internetowych  (s.  197 –  199,  pozycji  51).  Wszystkie  razem

zapisane są na 13 stronach. Pewnym niedociągnięciem jest brak logicznego podziału na

Źródła i Opracowania. 

4. Ocena merytoryczna

 

Przeanalizowane  i  wykorzystane  przez  Autora  w  rozprawie  źródła  i

opracowania,  mimo pewnych zaznaczonych wyżej braków, w sposób  wyczerpujący

przedstawiły  zakreśloną  w  temacie  pracy  problematykę.  W  badaniach  Doktorant

uwzględnił  odpowiednie  metody  i  swoje  wywody  oparł  na  szerokim  kontekście

historycznym  i  artystycznym.  Opracowanie  ma  charakter  studium  historyczno-

dokumentacyjnego  wraz  z  krytycznym  uzasadnieniem  przeprowadzonych  prac

konserwatorsko-adaptacyjnych.

 Na pozytywną ocenę recenzowanej pracy doktorskiej zasługuje zamieszczony
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obszerny  zbiór  ilustracji.  Dołączone  kolorowe  i  czarno-białe  reprodukcje  stanowią

bardzo  dobrą  dokumentację  w  pracy.  Autor  rozprawy  stwierdził,  że  bogaty  zbiór

projektów Czesława Dźwigaja, „gdyby nie podjęta dysertacja, zostałyby bezpowrotnie

zniszczone” (s.11).

Wątpliwości  budzi  zasadność  zastosowanej  numeracji  przy  ilustracjach  nie

tworząc pewnych grup fotografii,  które uzasadniałyby zastosowany system.  Czy nie

należałoby przy publikacji rozprawy zastanowić się nad podziałem pracy na część treści

i część aneksu (w przedłożonej wersji pracy nie jest to wyraźnie podzielone).

Z punktu widzenia merytorycznego rodzą się jednak pewne pytania do dyskusji

dotyczące:

- ks. doktorant bardzo krytycznie w pracy ustosunkował się do podjętych decy-

zji tzw, „mocodawców”, kogo ma na myśli doktorant używając takiego stwier-

dzenia?

- jaką rolę odegrała podczas prac adaptacyjno konserwatorskich Diecezjalna Ko-

misja ds. Sztuki?

- brak mi wyraźnego stanowiska i uzasadnienia WKZ – dlaczego Doktorant nie 

umieścił tych dokumentów w aneksie? 

5. Ocena formalna

Rozprawa  jest  przygotowana  starannie.  Autor  formułuje  wnioski  precyzyjnie  i

poprawnie.  Jest  rzetelny w prezentacji  materiału naukowego.  Praca jest  napisana językiem

czytelnym (nieraz zbyt  „ostrym”),  a jej  lektura nie odstrasza czytelnika i  nie nudzi.  Należy

podkreślić,  że  rozprawa  została  starannie  przygotowana  i  zaprezentowana  pod  względem

formalnym. Także od tej strony ujawniła ona dobre przygotowanie metodologiczne jej Autora.

Przede wszystkim uderza przejrzysta i logiczna struktura kompozycyjna rozprawy. W strukturze

pracy widać poprawne wnioskowanie.  Choć czasem pojawiają się drobne przeoczenia i

usterki  w przypisach  i  bibliografii.  Niekonsekwencje  znalazły  się  także  w  sposobie

cytowania. Błędy zdarzają się również w interpunkcji. Język, w którym jest napisana przez

swą staranność i poprawność ułatwia odbiór treści tego opracowania. Należy podkreślić, że jest

to rozprawa solidnie przygotowana, i jasno wyrażająca tematykę, jaka w niej została zawarta. 

6. Ocena ogólna i wniosek końcowy.

W ostatecznej ocenie można stwierdzić, że praca jest samodzielna  i w dużej
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mierze twórcza.  Doktorant  wykazał  się umiejętnością  wnikliwej  analizy tekstów. Na

podstawie  zebranego  i  przeanalizowanego  materiału  potrafił  zaprezentować  własne

przemyślenia.  Nie  boi  się  też  przedstawiania  własnych  hipotez,  ujmowanych  w

przekonująco sformułowanych sądach. Wartość pracy wynika również z tego, że Autor

przedstawia swoje krytyczne stanowisko co do przeprowadzonych prac adaptacyjnych

na  obiekcie  zabytkowym  wpisanym  do  rejestru  jak  i  treści  ikonograficznych

zrealizowanych projektów Artysty Czesława Dźwigaja w Katedrze w Łomży. 

Przeprowadzone  badania,  których  owocem  jest  prezentowana  dysertacja,  są

dowodem wielkiego wkładu pracy Autora. W zebraniu informacji, przy prezentowaniu

różnych  stanowisk  w  odniesieniu  do  omawianego  zagadnienia  wykazał  się  on

znajomością literatury historycznej, teologicznej, artystycznej i zabytkoznawczej. Praca

ma wiele  treściowo twórczych  i  nowych  elementów. Autor  nie  obawiał  się  podjęcia

problematyki  aspektowo  trudnej  i  kontrowersyjnej.  Wspomniane  krytyczne  uwagi,

zastrzeżenia,  wątpliwości  czy  pytania  odnośnie  do  przyjętych  opcji  nie  podważają

istotnych wartości pracy. 

Przedstawiona  rozprawa,  zarówno  od  strony  merytorycznej  jak  i  formalnej,

spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim, określonym w Ustawie z dnia 14

marca 2003 r. „O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w

zakresie  sztuki” (Dz. Ust.  595, art.  26,  par.1).  Przedkładam zatem Radzie Wydziału

Humanistycznego  KUL  wniosek  o  dopuszczenie  mgr.  Tomasza  Grabowskiego  do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.

  ks. prof. UO, dr hab. Piotr Paweł Maniurka, 

Opole, 04 września 2016 r.


