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Rozprawa doktorska magistra Zenona Birkholza wpisuje się do bibliografii tzw. alabastrów

angielskich  obok  opublikowanej  w  bieżącym  roku  monumentalnej  monografii  autorstwa

Michała Wardzyńskiego (M. Wardzyński, Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze

Rzeczypospolitej. Studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycznych od

XVI  do  początku  XVIII  wieku,  Warszawa  2015),  z  podrozdziałem  poświęconym,  wbrew

informacji w podtytule, alabastrowym ołtarzom i płaskorzeźbom importowanym z Anglii w

XIV  i  XV  wieku.  Należy  wyrazić  uznanie  Doktorantowi  za  podjęcie  tematu  o  wielkim

znaczeniu  dla  polskiej  historii  sztuki,  a  jednocześnie  o  wielkim  stopniu  złożoności

problematyki, przy niedostatku przekazów źródłowych oraz obfitości literatury. Zaważyło to

oczywiście  w  widocznym  stopniu  na  objętości  rozprawy.  Celem,  jaki  wyznaczył  sobie

Doktorant, było przeprowadzenie pogłębionych badań porównawczych w zakresie ikonografii

i  stylu  zabytków  angielskiej  plastyki  alabastrowej,  zachowanych  na  terenie  Polski  bądź

zaginionych, lecz znanych z różnego rodzaju przekazów.

Tekst pracy magistra Birkholza zawiera się na 299 stronach wydruku komputerowego.

Podzielony został na cztery rozdziały, które z kolei, z uwagi na wielowątkowość omawianych

zagadnień,  składają  się  z  kilku  podrozdziałów.  Po  krótkim  Wstępie (s.  1-15),  Autor  w

rozdziale  Stan badań – wybrana literatura  omówił stan dotychczasowej wiedzy (s. 16-36).

Rozdział drugi (s. 37-50) poświęcony został zagadnieniom handlu pomiędzy Anglią i tzw.

kontynentem oraz wzajemnym relacjom pomiędzy Anglią i Prusami. W obszernym trzecim

rozdziale  Materiał i  jego symbolika w średniowieczu (s.  51-67) w bardzo szerokim ujęciu

omówione  zostały  zagadnienia  materiałoznawcze  oraz  treści  symboliczne  wiązane  z

naturalnymi  właściwościami  alabastru.  Zasadniczą  część  rozprawy  stanowi  najbardziej

rozbudowany  rozdział  czwarty,  w  którym  kolejno  zostały  poddane  analizie  wszystkie



angielskie  alabastry  przechowywane  w  zbiorach  polskich  (s.  68-244).  Rozprawę  zamyka

krótkie Zakończenie (s. 245-249).  

Zasadniczy tekst rozprawy został opatrzony  Katalogiem (s. 250-266), zawierającym

dwadzieścia not katalogowych poświęconych zarówno pojedynczym dziełom, jak i grupom

zabytków.  Do  tekstu  rozprawy,  opatrzonego  imponującą  ilością  1033  rozbudowanych

przypisów, dołączono wykazy wykorzystanych źródeł oraz literatury przedmiotu (s. 267-299).

Bibliografia  obejmuje  429 pozycji.  Podstawę źródłową stanowiły  nie  tylko  opublikowane

archiwalia, ale także  Pismo Święte,  Apokryfy Nowego Testamentu,  Patrologia i literatura z

epoki.

W  osobnym  woluminie  pomieszczono  materiał  ilustracyjny.  Wśród  225  ilustracji

znalazły się  także dwie mapy, jedna ukazująca główne morskie szlaki handlowe łączące kraje

Europy  północnej  i  południowej  oraz  druga  obrazująca  rozmieszczenie  w  Europie

zachowanych reliefów ze sceną Pokłonu Trzech Króli oraz retabulów ołtarzowych lub ich

fragmentów. Wszystko to składa się na pokaźną całość. Objętość rozprawy naocznie ujawnia

postęp badań w tym zakresie i akrybię Autora, widoczne choćby w dysproporcji z katalogiem

wystawy Angielska rzeźba alabastrowa z XIV-XV wieku w zbiorach polskich, Gdańsk 1996,

liczącym 47 stron wraz z ilustracjami i obcojęzycznym streszczeniem.

Z podjętego zadania Doktorant,  moim zdaniem, wywiązał się bardzo dobrze.  Efekt

końcowy świadczy w pełni o opanowaniu tematu. Rozprawa jest rzetelnym i pierwszym tak

obszernym  i  wnikliwym  studium  alabastrów  angielskich  w  zbiorach  polskich.  Doktorant

powiększył  ich  ilość  do  31,  wprowadzając  do  szerszego  obiegu  naukowego dwa kolejne

zabytki, nieznane wcześniejszej literaturze przedmiotu. 

Niezaprzeczalną wielką wartością rozprawy jest  ukazanie angielskich alabastrów w

zbiorach  polskich  nie  tylko  w  kontekście  historycznych  powiązań  ekonomicznych,

politycznych i kulturalnych, ale także na tle stanu badań całego zasobu zabytków alabastrowej

plastyki  angielskiej  zachowanych  nie  tylko  w  Europie,  ale  i  głównie  w  Stanach

Zjednoczonych. W pracy wykorzystał najnowsze publikacje na ten temat. Z dużą swobodą

posługuje  się  materiałem  porównawczym,  odwołując  się  do  zabytków  zarówno  rzeźby

alabastrowej, jak i malarstwa tablicowego, malarstwa monumentalnego oraz grafiki.

Autor,  analizując  ikonografię  oraz  styl  na  tle  obfitego  materiału  porównawczego

wnosi do nauki wiele nowych ustaleń i autorskich propozycji, sprawiając tym samym, że jego

rozprawa  jest  znaczącym  głosem  w  badaniach  nad  rzeźbą  średniowieczną  w  Polsce.

„Odważył”  się  poddać  krytyce  i  rewizji  „tradycyjną,  ogólną,  by  nie  powiedzieć
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powierzchowną,  angielską  charakterystykę  stylu  i  ikonografii  tej  plastyki”,  która  znalazła

odzwierciedlenie w polskich badaniach angielskich alabastrów. Na podstawie drobiazgowej

analizy wprowadził istotne korekty datowania, przesuwając bądź uściślając czas powstania

plastyki alabastrowej w polskich zbiorach. Przeprowadzone analizy stylowe i porównawcze

są  wnikliwe,  a  sformułowane  wnioski  i  hipotezy  dobrze  umotywowane  i  przekonujące.

Doktorant zaprezentował w nich dojrzałość badawczą oraz samodzielność myślenia. 

Rozprawa posiada logiczną i klarowną kompozycję, podyktowaną specyfiką tematu.

Napisana  jest  dobrą  polszczyzną,  językiem  zwięzłym  i  precyzyjnym.  Opatrzona  została

poprawnym aparatem naukowym. O erudycji  i  dyscyplinie naukowej Doktoranta świadczą

również przypisy zawierające często obszerne komentarze autorskie lub omówienie zagadnień

o  drugorzędnym  znaczeniu  dla  zasadniczego  tematu,  a  ważnych  dla  ukazania  kontekstu.

Przypisy  nie  ograniczają  się  tylko  do  przywołania  stosownej  publikacji  czy  komentarza.

Niektóre z nich zawierają bardzo cenne dla czytelnika odsyłacze do szczegółowej literatury.

Dowodzą znajomości szerokiego spektrum problematyki związanej z tematem rozprawy.

Poczucie  pewnego  niedosytu  pozostawia  lektura  Zakończenia,  może  nazbyt

lakonicznego.  Można by spodziewać się  tu  rekapitulacji  ustaleń  i  hipotez  autorskich  oraz

wysunięcia postulatów badawczych, sformułowanych już wcześniej w kolejnych rozdziałach

pracy.

Katalog  omawianych  w  rozprawie  zabytków,  prezentowanych  w  układzie

chronologicznym,  został  opracowany  według  obowiązujących  standardów,  ale  niezwykle

rzetelnie  i  przejrzyście.  Szczególne  znaczenie  ma  tu  sumaryczne  omówienie  stanu  badań

każdego z dzieł i w tym kontekście prezentacja i konfrontacja własnych ustaleń i propozycji

Doktoranta  na  temat  datowania.  W  pewien  sposób  rekompensuje  to  lakoniczność

Zakończenia.  Dużym ułatwieniem dla czytelnika  byłoby jednak umieszczenie  w  Katalogu

odsyłaczy do numerów ilustracji w tomie 2.

Imponująco  przedstawia  się  zgromadzony  materiał  ilustracyjny  o  układzie

podporządkowanym tokowi analiz w zasadniczym tekście rozprawy, a nie katalogowi dzieł,

dzięki  czemu  dobrze  dokumentuje  narrację  i  tezy  autorskie.  Niestety,  w  Spisie  ilustracji

zabrakło  dat  wykonania  fotografii  przez  samego  Doktoranta,  co  umniejsza  ich  wartość

dokumentacyjną.  
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Wskazać  można  jedynie  drobne luki  w literaturze  tematu.  Wydaje  się,  że  słuszne

byłoby poszerzenie bibliografii, między innymi o następujące publikacje:

R.J.  Firman,  A Geological  Approach  to  the  History  of  English  Alabaster,  „The  Mercian

Geologist”, 9, 1984, nr 3, s. 161-178.

H. Usher,  Chellaston’s Medieval Alabaster, [w]  History of Chellaston, ed. by J.A. Young,

Chellaston 1988, s. 30-40.

N. Ramsay, Alabaster, [w:] English Medieval Industries. Craftsmen, techniques, products, ed.

J. Blair, N. Ramsay, London-Rio Grande 1991, s. 29-40.

H. Walendowski, Alabastry z Anglii dawniej i dziś, „Nowy Kamieniarz”, 4, 2006, nr 1(18), s.

54-56.

C.W. Dubelaar, Albast uit Nottingham: geologie, winning er verspreiding in de Lage Landen,

„Gea”, 42, 2009, nr 3, s. 72-77.

Korzystanie  z  Bibliografii nieco  utrudnia  czytelnikowi  jej  podział  na  Literaturę  tematu i

Literaturę pomocniczą. Opowiadam się po stronie prostego układu alfabetycznego.

Z niewdzięcznego obowiązku recenzenta wypada też wskazać kilka uchybień,  choć

trzeba przyznać, że są one nieliczne. Autorstwo Złotej legendy przypisuje się dominikaninowi

Jakubowi z Voraginy, a nie „Janowi z Vorginy” (s. 15, 269). Nieco razi użycie w tekście

terminu  „legowisko”  (s.  115,  przypis  273;  s.  117,  przypis  290;  s.  121,  przypis  317)  na

określenie  posłania,  na  którym  spoczywa  Maria  w  scenie  połogu.  W  Słowniku

terminologicznym sztuk pięknych  (Warszawa 1996) nie odnotowano terminu „reredosy” (s.

249).  Także  określenia  „panel”,  „panele”  (s.  122,  162,  207)  wydają  się  kalką  językową,

lepszym terminem byłyby kwatery. Zdarzają się też „literówki”: powinno być Santa Croce, a

nie „Santa Croche” (s. 93); Ile de France, a nie Il de France (s. 67, 245).

Są  to  jednak „potknięcia”  i  drobiazgi  o  drugorzędnym  znaczeniu,  pozostające  bez

wpływu na merytoryczną wartość rozprawy. Uwagi o nich mogą być one pomocne Autorowi

przy redakcji tekstu do publikacji. Nie mam bowiem wątpliwości, że praca powinna ukazać

się  drukiem.  W  pełni  zasadne  jest  wprowadzenie  tej  rozprawy  doktorskiej  do  szerszego

obiegu naukowego. Będzie ona cenną i potrzebną publikacją. Wnosi do obiegu naukowego i

świadomości  społecznej  wyniki  najnowszych  ustaleń  badawczych,  porządkuje

dotychczasowy stan badań i niewątpliwie będzie pełnić funkcję najnowszego kompendium

wiedzy o swoistym fenomenie, jakim są angielskie alabastrowe rzeźby i reliefy na naszych

ziemiach.
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Magister  Zenon  Birkholz  w  recenzowanej  rozprawie  doktorskiej  w  znakomitym

stopniu  wykazał  swoje  kompetencje  badawcze.  Jego  pracę  oceniam  wysoko,  szczególnie

podkreślając  zalety  warsztatu,  pasję  i  dojrzałość  naukową.  Rozprawa  spełnia,  w  moim

mniemaniu,  wszelkie wymogi ustawy o stopniach naukowych i tytule  naukowym oraz nie

narusza  niczyich  praw autorskich.  Dlatego  z  pełnym przekonaniem i  satysfakcją  składam

wniosek do Wysokiej  Rady Wydziału  Nauk Humanistycznych  Katolickiego  Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II o dopuszczenie magistra Zenona Birkholza do dalszych etapów

przewodu doktorskiego.
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