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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOMITETU NAUK O SZTUCE POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
ZA OKRES OD STYCZNIA 2012 DO LISTOPADA 2012 ROKU

20 stycznia 2012 r. odbyło się zebranie plenarne Komitetu. którego część naukową stanowiło wystą-
pienie dr Aleksandry Lipińskiej zatytułowane „Alabastry widne choć zakryte. O kulturowym znaczeniu 
materiału”. Autorka wydzieliłą w nim trzy zasadnicze części. W pierwszej zaprezentowała kwestię znaczenia 
materiału jako problemu badawczego w piśmiennictwie naukowym historii sztuki. W tekstach źródłowych 
do początku XIX wieku materiał oceniano niezbyt wysoko, dopiero w XIX wieku w rozważaniach teo-
retyków architektury do głosu dochodzi dążenie do wyrażenia w dziele architektury prawdy materiału. 
Począwszy od arystotelesowskiej formuły materii szukającej swej formy w dziejach przedsięwzięć arty-
stycznych ważny był aspekt szlachetności materiału w wystroju przybytków sakralnych. W wystroju wnętrz 
świeckich ten typ materiału świadczył o luksusie przynależnym wysoko urodzonym. Naukowa historia 
sztuki na problematykę materiału zwróciła uwagę dopiero od lat 90-tych XX wieku. Na gruncie polskim 
pionierską stałą się praca Władysława Tatarkiewicza poświęcona czarnemu marmurowi, dziś badania te 
kontynuują Michał Wardzyński i Arkadiusz Wagner. Problematyka materiału stała sie przedmiotem rozważań 
Güntera Bandmanna w analizie wystroju kościoła Karola Wielkoego w Akwizgranie, Norberto Gramacini 
poddał analizie znaczenia brązu w sztuce średniowiecza, Raf znając wagę materiału w dziełach sztuki 
współczesnej poddał analizie ikonologicznej materię w sztuce dawnej, Michael Baxandall przeanalizował 
niemiecką rzeźbę z drewna lipowego, zwracając uwagę na szczególny stosunek artystów do tego tworzywa. 
Ikonologiczne znaczenie koloru ukazano na przykładzie zmienności barwy okładziny marmurowej kaplicy 
Cornaro Gianlorenza Berniniego. Problematyka materialności dzieła sztuki stała się szczególnie istotna 
dzięki analizom dzieł artystów XX wieku, dla których rodzaj materii był niezwykle istotny w dążeniu do 
pełnej wypowiedzi w tworzonym dziele. W drugiej części wystąpienia zaprezentowano dzieje alabastru 
jako tworzywa dzieł sztuki od starożytości do czasów współczesnych. Często określano go wymiennie 
terminem „marmur” i szczególowe rozróżnienie minerałów dokonane zostało dopiero po połowie XVIII 
wieku. Wykorzystywano alabaster do wytwarzania naczyń na luksusow kosmetyki, jako posadzki, wykła-
dziny, cienkie płyty stosowano do wypełniania otworów okiennych, złoty poblask predestynował wytwory 
alabastrowe do wystroju wnętrz kościelnych. Jednak łatwość obróbki powodowała częstsze niż marmur 
stosowanie jako materiału rzeźbiarskiego. Na szerszą skalę jest wykorzystywany od późnego średniowie-
cza, zwłaszcza we Francji, jako alternatywa dla rzadkiej i drogiej kości słoniowej. Od 3 ćw. XVI wieku 
szczególnie popularne stały się wyroby z belgijskiego Mechelen, i ci niderlandczycy przyczynili się do 
szczególnego rozpowszechnienia wyrobów z tego materiału w Europie. W XVII wieku popularne staje się 
polichromowanie wyrobów z alabastru. Od II poł XVIII wieku Volterra zasłynęła produkcją przedmiotów 
stanowiących luksusowy wystrój salonów wnętrz świeckich, jak i kopiami rzeźb. W Polsce fabrkę wyrobów 
alabastrowych uruchomili Czartoryscy w Żórawnie pod Lwowem. Podobnie w XX wieku dominowała 
produkcja bibelotów salonowych, jedynie bardziej twórczo materiał ten w tym wieku wykorzystywali 
nieliczni artyści angielscy i hiszpańscy. Ostatnim zagadnieniem poruszonym w wykładzie była problema-
tyka interpretacyjna materiału. Jego złocista świetlistość, przezroczystość chętnie wykorzystywana była 
w wystroju wnętrz sakralnych ze względu na symbolikę światła wywodzoną z tekstów Starego i Nowego 
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Testamentu. Szczególnie rozwinięta była teologiczna symbolika alabastrowego naczynia, z którego olejem 
namaściła Św. Magdalena Chrystusa. W XIX wieku epitet „alabastrowy” bardzo chętnie wykorzystywany 
był w dziełach literackich na określenie idealnego, pięknego ciała. Biel alabastrową kojarzona była z nie-
winnością. Wystapienie Referentki kończyła wnikliwa analiza portretu urodziwej elegantki z połowy XVII 
wieku z Muzeum Gdańskiego, malowanego na płycie alabastrowej, na której biel skóry skontrastowana 
została z wizerunkiem Św. Katarzyny, które to imię niewatpliwie nosiła portretowana kobieta.

W części organizacyjnej zebrania w pierwszej kolejności postanowiono dopełnić listę członków komi-
tetu o 10 przedstawicieli przy czym procedurę głosowania kandydatów postanowiono odłożyć na później 
z powodu niewystarczającej frekwencji członków Komitetu w obradach Wysunięto następujące osoby: 
prof. Martę Lempart-Gierałtowską, prof. Jana Harysymowicza, ks. prof. Andrzeja Witko, prof. Sławomirę 
Żerańskiej-Kominek, dr hab. Iwonę Lindstedt, prof. Elżbietę Nowicką, prof. Tadeusza Szczepańskiego. 
Prof. Juliusz Chrościcki zaapelował, by skład komitetu poszerzyć o osoby z grona młodszych pracowników 
nauki mogących dopełniać skład z starszymi pracownikami i zaprpopnował włączenie dr A. Lipińskiej oraz 
B. Czechowicza, zaś prof. Tadeusz Lubelski prof. Tomasza Kłysa. Prof. Piotr Skubiszewski zaproponował, 
by sekretariat przygotował zestawienie młodszych kolegów z informacjami o ich dorobku naukowym, by 
móc bardziej świadomie dokonywać wyboru kolejnych członków Komitetu. Zwrócił jednocześnie uwagę na 
brak reprezentacji w Komitecie przedstawicieli ośrodka krakowskiego, przy czym, gdy takie kandydatury 
zostaną określone, konieczna jest z ich strony deklaracja obecności w pracach Komitetu. Prof. Chrościcki 
zaproponował, by w 10 kandydaturach można było przyjąć parytet po dwie osoby reprezentujące 5 dyscy-
plin naukowych naszego Komitetu. Inicjatywę poparł prof. Lubelski, dodając, że konieczna jest deklaracja 
pracy w Komitecie. Prof. Chrościcki ustosunkował się negatywnie do jednego z wymogów proponowanego 
nowego regulaminu zobowiązującego Komitet do przeglądu kadr ośrodków akademickich. Komitet winien 
zająć stanowisko w sprawie oceny czasopism naukowych dyscyplin Komitetu – ten problem przesunięto 
do dalszych dyskusji. W punkcie zgłoszenia kandydatur do nagród prac habilitacyjnych prof. Tadeusz 
Żuchowski zaznaczył, że obecnie będzie to utrudnione w świetle nowej ustawy znoszącej wymóg zapre-
zentowania książki. Nawiązując do oczekiwanej oceny ośrodków prof. Żuchowski zwrócił uwagę na na 
brak uzasadnienia prowadzonych takich postępowań przez Komitety. Prof. Grzybkowski zaproponował, 
by do omawianej nagrody zgłosić książkę Mariusza Bryla, która to kandydatura została już wcześniej 
przygotowana. W kolejnym punkcie obrad prof. Chrościcki zaapelował, by na Międzynarodowy Kongres 
Historii Sztuki do Norymbergii wysłać róawnież doktorantów. W ostatnim punkcie obrad prof. Szmelter 
zgłosiła propozycję powołania kolejnej sekcji w ramach Komitetu – transdyscyplinarnej Syntezy Nauk 
o Sztuce. Sekcja ta zrzeszałaby specjalistów różnych dziedzin, także nauk ścisłych, jak chemia czy fizy-
ka, gdyż badacze reprezentujący te dyscypliny uczestniczą w zespołach prowadzących specjalistyczne 
badania przedsięwzięć konserwatorskich. W dyskusji nad tą propozycją prof Skubiszewski podważył sens 
powoływania takiej sekcji, bowiem w ramach działalności Komitetu istnieją pełne możliwości prezenta-
cji wyników badań różnych dyscyplin naukowych, związanych z problematyką twóczości artystycznej. 
U początków Komitetu leżała idea przez Prof. Starzyńskiego, by na tym forum spotykali się tworzący 
dzieła, jak i ci, którzy ujmują je intelektualnie. Z poglądem tym zgodził się prof Grzybkowski zwracając 
uwagę na rosnące koszta organizacyjne takich inicjatyw. ProfZuchowski zwrócił uwagę na niepotrzebne 
dublowanie celów takiej sekcji, które i tak są zawarte w programie działalności KNS. Prof. Chrościcki 
zaapelował o zorganizowanie pod patronatem KNS takiej sesji, której uczestnicy bez przeszkód mogliby 
zaprezentować wyniki swych specyficznych dziedzin badań naukowych nad dziełem sztuki. Zakres tematyki 
obejmowałby wystąpienia naukowe zarówno z obszaru humanistyki, jak i nauk ścisłych.

23 marca 2012 r. odbyło sie kolejne zebranie plenarne Komitetu. W ramach otwartej części zebrania 
dr Anna Olszewska wygłosiła wykład pt. „O wizerunkach odmieńców. Od mitycznych ras z ‚Kroniki‘ 
H. Schedla (z 1493 r.) do bohaterów filmu ‘Freaks’ Toda Browninga (z 1932 r.)”. Głównym tematem 
wystapienia było wyjaśnienie rozkwitu zainteresowania mirabiliami w pierwszym 30-leciu XX wieku. Kul-
tura tego okresu obfitowała w wizerunki odmieńców, i jednym z ważniejszych świadectw tej sytuacji był 
film Browninga. Do końca XVIII wieku zainteresowanie postacią odmieńca marginalizowano, by dopiero 
w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku obdarzyć ją poważniejszym zainteresowaniem. W prezentowanym 
wystąpieniu podjęta została próba wyjasnienia tego zwrotu, odniesienia wizerunku odmieńców do źródeł 
ich obrazowania, zaproponowana wreszcie koncepcja perspektyw badawczych i metod ich ujmowania. 
Po krótkim przedstawieniu roli w dziejach sztuki filmowej dzeła Browninga Referentka zaprezentowała 
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najważniejsze wątki treściowe dzieła, podkreślając dążenie twórcy do ukazania prawdziwości wizerunku 
odmieńców. Bohaterowie filmu wywodzą się ze środowisk pokazów cyrkowych. Główne postaci odtwarzają 
artysci o ciałach doskonałych, i oni dopiero stopniowo prowadzą nas ku odmieńcom Sceny rodzajowe, 
ukazujące bohaterów opowieści, rozgrywają się poza sceną, aktorzy nawet nie pozbywają się po występach 
swych kostiumów. Referentka prezentacją fragmentów filmów zilustrowała najbardziej najważniejsze spo-
soby kontrastowania normalnych postaci ludzkich z odmieńcami, ukazując różne natężenie wydobywania 
ich deformacji. Pierwowzorów dla swych odmieńców autor filmu mógł zaczerpnąć z prezentacji takich 
postaci w widowiskach cyrkowych, w towarzyszących cyrkom pokazach, także w coraz liczniejszych 
publikacjach, takich jak pocztówki. Referentka przypomniała, że tematyka odmieńców spotykana była 
często w twórczości filmowej, ale nie poprzez kopiowanie narracji cyrkowej, lecz przez jej różnicowa-
nie. Należy odpowiedzieć na pytanie, skąd płynęła inspiracja ukazywanych postaci. Pytanie to prowadzi 
w pierwszej kolejności do kroniki Hartmanna Schedla i ukazanych w niej mirabiliów. Tam zilustrowano 
motyw 7 mitycznych ras ludzkich w oparciu o opis Pliniusza. Czytelne jest w filmie, jak i u Schedla, 
skontrastowanie rasy normalnej z odmieńcami, ale oddziaływanie dzieła z końca średniowiecza na autora 
filmu uznano za mało prawdopodobne. Wizerunki średniowieczne starały się zilustrować przekaz literacki, 
w okresie nowożytnym ówcześni lekarze zbierali informacje o odmiennościach postaci ludzkich, i próbowali 
ten materiał porządkować wedle określonych zasad, wyjaśniając przy ich pomocy zauważone odmienności. 
Powstawały liczne gabinety osobliwości gromadzone przez nowożytnych uczonych, jak i arystokratycznych 
amatorów takich kolekcji. Tym, co ostatecznie mogło zainspirować Browninga do omawianej tematyki 
dzieł filmowych, było zjawisko rekonstrukcji gabinetów osobliwości, dokonujące się w Europie od dru-
giej połowy XIX wieku i trwające jeszcze w początkach XX wieku. Jednym z licznych przykładów jest 
przeniesienie kolekcji Ferdynanda II z zamku w Ambras do Wiednia i umieszczenie jej w końcu XIX 
wieku w Kunsthistorisches Museum Te specyficzne zbiory trafiły następnie do popularyzujących zasoby 
muzealne przewodników. Zatem proces wędrówki przedstawień odmieńców w kulturze można przedstawić 
od źródła literackiego ilustrowanego w późnym średniowieczu, poprzez kolekcje osobliwości w okresie 
nowożytnym, do ich rekonstrukcji w przestrzeniach muzealnych przełomu XIX i XX wieku.

W dyskusji prof. Zuchowski polemizował ze stwierdzeniem wyraźnego ograniczenia zainteresowania 
odmiennością postaci ludzkiej w okresie oświecenia i odradzania się go dopiero w czasach Browninga. 
Wcześniejwsze gabinety osobliwości kładły nacisk na oryginalność, podczas gdy właśnie w czasach oświe-
cenia narasta wielkie zainteresowanie odrębnościami i anomaliami. Wiek XX nie jest naukowy, i mamy 
tu do czynienia ze zjawiskiem popularyzacji i komercjalizacji między innymi także i tej problematyki. 
Pod koniec XIX bwieku problem ten stał się swzczególnie aktualny, gdy okazało się, ze nie ma prostej 
darwinowskiej linii rozwoju gatunku ludzkiego – właśnie w wyniku zauważanych licznych jego defor-
macji. Deformacje ciągle towarzyszą ludziom i nie ma sensu sięgania do Schedla, bo Browning żył tymi 
problemami w swych czasach. Prof. Grzybkowski zauważył, że wybór Schedla był zapewne przypadkowy, 
bo znajomość jego rycin była bardzo ograniczona. Ważne jest istnienie wyobrażeń mirabiliów na mapach 
i w rzeźbie średniowiecznej. Prof. Lubelski zwrócił uwagę na problem filmów typu „belive it or not”, 
bowiem film Browninga właśnie poprzedza tekst z tymi słowami. Filmy te tworzyły cykl ogromnie popu-
larnych krótkich sekwencji, ukazujących niezwykłe fakty, postaci, i dystrybutor próbował sprowadzić film 
Browninga do takiej ciekawostki, do ram kultury popularnej. Interesującu jest również określony aspekt 
treści filmu, w którym ofiary stają się zagrożeniem dla bohatera. Ci odmieńcy ukazani są początkowo jako 
ofiary, ale w pewnym momencie stają się zagrożeniem dla innych bohaterów filmu w słusznej sprawie. 
Koresponduje to z wieloma sytuacjami określanymi takimi mechanizmami w Europie w latach 30-tych 
XX wieku. Prof. Iwona Szmelter zwróciła uwagę na trudności, na które natrafiono w związku z publikacją 
materiałów o podobnej problematyce jako niepoprawnych politycznie. Prof. Zofia Helman wspomniała 
o uwarunkowaniach kulturowych pojawienia się w twórczości operowej Strawińskiego bohaterki zwanej 
„baba-turek” Prof.Mirosław Perz z kolei przypomniał film.Formana o innym wielkim odemieńcu, jakim był 
Mozart. Prof. Chrościcki zwrócił uwagę na niezwykłą popularność muzeów organizowanych przy szkołach 
medycznych różnych typów. Odmienności popularyzowały .niezliczone ryciny tak czasów nowożytnych, 
jak i późniejszych. Interesujący jest aspekt charakteru recenzji tego filmu a zwłaszcza wpływ pokazu 
weneckiego na Felliniego. Odpowiadając Referentka określiła swą postawę metodologiczną jako tendencję 
do zacierania czasu w doborze faktów. Temat, który zaprezentowała, jest ogólnie znany i wywołał różne 
interpretacje, ale ona koncentruje swoje badania nad wizerunkiem, nad estetyzacją wizerunku. W XVIII 
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wieku doszło do marginalizacji kategorii mirabiliów, bowiem stały się one przedmiotem studiów przyrod-
niczych. Przekształenie ich wizerunku nastapiło w XX wieku. U Browninga i Schedla chodzi o wyliczanie 
osobliwości, a nie o ich aspekt geograficzny. Istotne jest medium, jakim stała sie grafika, która jest łatwa 
w powielaniu. To nie są te same wizerunki, ale możemy zastanawiać się nad ich ewolucją, .i dlatego 
przestrzenie muzealne są istotne w określeniu linii przekazu wizualnego.

W części zamkniętej posiedzenia prof. Szmelter zreferowała problem deregulacji zawodu konserwatora 
i zagrożeń, jakie wynikną po jej ustanowieniu. Wystąpiła z wnioskiem do władz państwowych o przegło-
sowaniu uchwały protestującej przeciw temu zamierzeniu. Podkresliła, że akt deregulacji jest sprzeczny 
z artykułem 5 konstytucji, jak i szczegółowymi przepisami ustawy o ochronie zabytków. Wprowadzenie 
uchwały o deregulacji zawodu konserwatora zabytków doprpwadzi do groźniejszych zniszczeń, niż miało 
to miejsce w przeszłości. Prof. Żuchowski zgodził się co do ducha, ale nie do formy protestu. Należy 
unikać kolokwialnych zwrotów i sformułować w sposób kategoryczny styl protestu. Podkreślić, że nie 
chodzi o stworzenie systemu zamkniętego dostępu do zawodu, ale by poprzez licencje dopuszczać do 
zawodu doświadczonych pracowników konserwatorów, którzy winni znaleźć się pod szczególną opieką 
państwa. Postanowiono przez głosowanie przyjąć uchwałę sformułowaną na piśmie przez prof. Szmelter 
i prof. Żuchowskiego. Przypomiano o działaniach zmierzających do poprawienia sytuacji nauki muzyki 
w szkołach ogólnokształcących skoncentrowanych na kształceniu nauczycieli muzyki, bowiem system ich 
edukacji w wyższych szkołach muzycznych nie uzyskał uznania władz Ministerstwa Oświaty. Przysta-
piono do organizacji kierunku „kształcenię nauczycieli muzyki”, którego program zostanie uzgodniony 
z Ministerstwami Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. Innym bolesnym 
problemem jest brak w KnoS profesorów Mieczysława Tomaszewskiego i Jana Stęszewskiego. Zapropo-
nowano przyjęcie uchwały nadania członkowstwa honorowego Komitetu wymienionym profesorom.

16 listopada 2012 r. odbyło sie posiedzenie plenarne Komitetu. W części otwartej zebrania dr hab 
Tadeusz Bernatowicz wygłosił referat pt. „Rezydencja w Żółkwi. Strategia renowacji i konserwacji kró-
lewskiej sukcesji po Sobieskich (od XVIII do XXI w.)”.Wykład poświęcony był problemowi zmienności 
roli politycznej i kulturowej określonej budowli zabytkowej, pełniącej w przeszłości funkcję siedziby moż-
nowładczej. Zagadnienie to omówieone zostało na przykładzie zamku w Żółkwi w wyróżnionych trzech 
okresach jego istnienia: gdy stał się własnością po Sobieskich Radziwiłłów, na przełomie XIX i XX wieku 
i w okresie międzywojennym, oraz w obecnej sytuacji politycznej – istnienia w ramach niezależnego państwa 
ukraińskiego. Przejęcie w XVIII wieku rezydencji żółkiewskiej przez Radziwiłłów miało legitymizować 
ich dążenie do osiągnięcia godności królewskiej w Rzeczypospolitej jako najbliższych krewnych rodziny 
Jana III Sobieskiego. Odkryty plan zamku autorstwa Antonia Castellego umożliwił odtworzenie dyspozy-
cji wnętrz za Sobieskich oraz ukazanie zmian przeprowadzonych przez Michała Kazimierza Radziwiłła. 
Jako ponowna siedziba królewska na zewnątrz człon rezydencjonalny zamku zyskał na okazałości przez 
wyraźne powiększenie kolumnowej loggi i wyeksponowanie pomnika Radziwiłła. We wnętrzach starano 
się zachować to, co było możliwe z czasów Sobieskich, ale nowy wystrój architektoniczny pomieszczeń 
przekształcanych przez Radziwiłłow wyraźnie eksponował jego monumentalny charakter. W swym wystą-
pieniu Bernatowicz ujawnił nowe ustalenia dotyczące wykonawców przeprowadzonych wówczas prac dzięki 
odkrytym przekazom ikonograficznym. Jak wiadomo, Żółkiew nie stała się siedzibą królewską w XVIII 
wieku. Nową rolę zaczęto rezydencji nadawać na przełomie XIX i XX wieku i w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego. Zamek zakupiony zostaje przez gminę i zapoczątkowany został proces ratowania 
go od zupełnej ruiny, opracowywano koncepcję przyszłego muzeum kultywującego wątki patriotyczne, 
eksponując czasy Jana III. Trzecia faza zmian funkcji budowli przypada na czasy współczesne, w ramach 
niezależnego państwa ukraińskiego. W planowanych pracach renowacyjnych akcent położony zostanie na 
wydobycie fazy najwcześniejszej, „renesansowej”. Odnowiony obiekt miałby stanowić miejsce spotkań 
i kontaktów młdzieży polskiej i ukraińskiej. 

W dyskusji prof. Małgorzta Omilanowska zauważyła, że najistotniejszym problemem w utworzeniu 
w Żółkwi rezerwatu kulturowego jako miejsca spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej z jakimś dodatkiem 
funkcji muzealnych jest brak funduszy na odbudowę mających wynieść 20 mln euro, głównie ponoszonych 
przez stronę polską, co jest kwotą zbyt dużą wobec 5 mln zł rocznie przeznaczanych przez Ministerstwo na 
finansowanie wszelkich prac związanych z ratowaniem polskich zabytków znajdujących się poza obecnymi 
garnicami Polski. Ze stanem zachowania zamku kontrastuje znakomicie odnowiona kolegiata, w dużej 
mierze dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu instytucji i osób prywatnych z Polski, jak dr Janusza 
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Smazy, praktycznie realizującego idee służby konserwatorskiej. Kolejne pytania dyskutantów dotyczyły 
stanu zachowania innych rezydencji magnackich na Ukrainie, jak w Ołyce czy Tulczynie. W odpowiedzi 
dr Bernatowicz podkreslił, że stan zachowania polskich zabytków jest zależny od sposobu zarządzania 
nimi, wykorzystywania funduszy na ich utrzymanie. Dobry stan Oleska, Złoczowa, Zbaraża zawdzięcza-
my działaniom Woźnickiego, Zofiówka utrzymywana jest z funduszy z budżetu prezydenta Ukrainy. Stan 
zachowania wielu rezydencji jest bardzo zły, ponieważ brakuje zakorzenienia kulturowego tych obiektów 
w świadomości społecznej danego miejsca. Nie jest jasne, czy dla Żółkwi została opracowana spójna kon-
cepcja konserwatorska, obejmująca także otaczający zamek teren. Współpraca ze stroną ukraińską polega 
na dostarczeniu wzorów rozwiązań, jednak później nie ma już żadnej weryfikacji ich realizacji, nie można 
stwierdzić, czy nie dochodzi do naruszenia oryginalnej substancji zabytku. Prof. Maria Brykowska zwró-
ciła uwagę na możliwość pozytywnej współpracy z Mykołą Bersa, działającym na politechnice Lubelskiej 
i Lwowskiej, którego studenci przygotowują program konserwatorski dla całego miasta, także i zamku. 
Kolejnymi problemami poruszanymi w dyskusji były waga i znaczenie w rozważaniach genealogicznych 
linii żeńskich w realizacjach planów dynastycznych, czy szerzej politycznych. Podano przykłady wykorzy-
stywania w działaniach politycznych rodów Rzeczypospolitej bądź Europy pokrewieństwa „po kądzieli”, 
ważnie były w sporach majątkowych. Dr Bernatowicz szeroko zaprezentował program prac przeprowa-
dzonych przez Radziwiłła Rybeńkę w zamku, polegających na wprowadzeniu odmiennych funkcji, jak 
i dekoracji w zespołach pomieszczeń parteru, a także piętra budowli, mających na celu wyeksponowanie 
pozycji i roli Radziwiłłów jako następców Sobieskich.

Podczas posiedzenia zamkniętego w pierwszym punkcie poruszono problem wyborów do KNS, wyboru 
przedstawicieli dyscyplin wchodzących w skład naszego Komitetu a nie zaakceptowanych przez władze 
Akademii. Przewodniczący prof. J. Chrościcki podkreslił, iż interdyscyplinarność naszego Komitetu stano-
wi o jego wyjątkowej wartości, umożliwia ona udział w jego pracach przedstawicieli różnych dyscyplin, 
prowadzenia wieloaspektowych dyskusji naukowych jego członków. Na pytanie, dlaczego lista członków 
została zweryfikowana, prof. Chrościcki przypomniał, że w 2011 roku nastapiła zmiana regulaminu wyborów 
do Komitetów podjęta przez prez władze PAN, co skutkowało wykreśleniem z list części osób. Należy 
podkreślić, że zmiana regulaminu nastapiła po dokonanych już w Komitetach wyborach, zaś członków 
tych Komitetów powołują ostatecznie władze Akademii. Członkowie honorowi pozostają w Komitetach, 
bowiem ich nie dotyczą procedury wyborcze. Przewodniczący zaapelował o wyłonienie kandydatur do 
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioskii Komitetu winny być poprzedzone głosowa-
niami na Radach Wydziału wyższych uczelni i te kandydatury poprzez komitet przekazane do Kancelarii 
Prezesa RM. Przewodniczący poinformował o projekcie sesji naukowej poświęconej gdańskiemu ołtarzowi 
Memlinga, na której omówiono by wyniki przeprowadzonych badań i działań konserwatorskich, ale PAN 
nie ma prawa zaprosić na nią osób spoza Komitetu. Prof. Szmelter poinformowała o cennej wspólpracy 
zespołu konserwatorów z Towarzystwem Flamandzkim. Pogłębienia wymagają badania przeprowadzone 
w zagranicznych zespołach archiwalnych. Zaproponowano zorganizowanie wyjazdowej dwudniowiej sesji 
KNS w Gdańsku, co można by powiązać z obradami poświęconymi rekonstruowanej obecnie szkole 
fechtunku. Osobnym ważnym problemem poruszonym przez prof. Szmelter jest szczególnie zagmatwana 
procedura finansowania przez MNiSW przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wymagająca zmiany usta-
wy na finansowanie projektów interdyscyplinarnych. Prof. Omilanowska zwróciła uwagę na szczególną 
dychotomię finansowania przedsięwzięć badawczych przez Ministerstwo Nauki i MKiDN. Finansowanie 
Ministerstwa Sztuki związane jest z wspieraniem promocyjnym określonych wydarzeń takich jak Rok 
Lutosławskiego czy rocznica Powstania Styczniowego, a nie badań naukowych. Ponieważ inne resorty jak. 
NCN i Ministerstwo Nauki nie finansują publikacji książek naukowych, to autorzy zwracają się o wsparcie 
publikacji związanych ze sztuką do Ministerstwa MKiDN. KNoS winien podjąć próbę przekonania, by 
była możliwość pozyskiwania funduszy z NCN na publikacje związane z upamiętnieniem określonych 
wydarzeń. Zaapelowała, by KNoS wspierał inicjatywy wsparcia finansowego przedsięwzięć naukowo-
badawczych przez Ministerstwo Nauki. Szczególnie gorącą dyskusję wywołał problem parametryzacji 
czasopism. Zaistniała możliwość dokonania korekty ich punktowej oceny. Jednak wyrażono wątpliwość 
czy przygotowana propozycja zostanie przez odpowiednie władze uwzględniona bowiem doświadczenie 
kolegów z Wrocławia przekonuje, że w ostateczności te ustalenia zainteresowanych stron są całkowicie 
ignorowane. Prof. Omilanowska w swym wystąpieniu naświetliła powstanie, a następnie funkcjonowanie 
istniejącego systemu oceny czasopism. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotychczas nie opu-



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU NAUK O SZTUCE PAN...254

blikowało własnych zasad oceny punktowej światowych, jak i polskich czasopism . Wykorzystało dwie 
listy: Erih i Thompson-Reuters, obejmujące tytuły, które ukazały sie do 1999 roku, i od tego czasu nie 
weryfikowane. Uwzględniono listę Erih, ponieważ znajdują się na niej pisma z Europy Środkowej. Punktacje 
obu list się różnią zatem, i wykorzystując oba spisy podzielono czasopisma nz trzy grupy, przydzielając 
16, 14 i 10 punktów każdej z grup. Według prof. Omilanowskiej nie ma szans na wypracowanie zado-
walającego systemu punktowego oceny. Jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest jego ignorowanie. 
Cała tak zwana stara Europa go nie akceptuje. Tam podstawą do oceny są recenzje. W Polsce minister-
stwa, chcąc uniknąć procedur odwoławczych, są szczególnie zainteresowane funkcjonowaniem systemu 
parametrycznego Jednak przygotowanie przynajmniej trzech recenzji daje możliwość podjęcia racjonalnej 
decyzji. Humaniści winni przeciwstawić się temu systemowi. W Polsce i tak się te listy ignoruje, i należy 
być konsekwentnym w ich zwalczaniu.

Z oceną tą zgodził się prof. Piotr Piotrowski. Należy podjąć uchwałę o odrzuceniu oceny parame-
trycznej, bo ma ona charakter mechaniczny. Jej przestrzeganie zdecydowanie utrudni procedury konieczne 
podczas przewodów habilitaqcyjnych. Prof. Żuchowski zwrócił uwagę na to, że przeforsowanie tego będzie 
bardzo trudne, bowiem ministerstwa na parametryzacji opierają decyzje o udziale w finansowaniu czaso-
pism. W zaistniałej sytuacji istotne jest zabranie subiektywnych decyzji naukowcom na rzecz „obiektyw-
nej” oceny urzędników. Zauważalne są już dewiacje w postępowaniu doktorantów. Należy powstrzymać 
funkcjonowanie tego systemu i ta uchwała winna trafić do wszystkich komitetów humanistycznych, które 
winny ją poprzeć jednomyślnie. Jako komitet PAN winniśmy zachęcić inne uczelnie do włączenia się 
do protestu, bowiem rektorzy coraz bardziej wpisują się w ten system, a ponadto zauważalny jest jego 
wpływ na oceny grantów. Jednak nowy system procedury habilitacyjnej całkowicie ignoruje punktacje. 
Podsumowując Przewodniczący prof. Chrościcki zgodził się z ocenami wyrażonymi w dyskusji jednak 
musimy podjąc sie określenia zasad punktowania ale i dążyć do ich likwidacji. Uchwała w sprawie 
likwidacji parametryzacji winna być podjęta w styczniu. Wnioskowano, by jej tekst, przygotowany na 
10 stycznia 2013 r., opracował prof. Żuchowski. Po uchwaleniu jej na posiedzeniu KnoS rozesłana ona 
zostanie do innych komitetów PAN.


