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W przypadkurecenzowanejrozprawymamy niew4tpliwie do czynieniaz prac4
orygina1n4,
naleZyonabowiemdo grupypracnaukowychdotycz4cych
zagadnieri,
kt6re
sQ obecnie w naszym kraju wyj4tkowo rzadko podejmowane. Epigrafika
Sredniowieczna
i nowoZytna,wielki tematbadawczyzainicjowanyw Niemczechna
kr6tkoprzedwybuchemII wojny Swiatowej,
apodjgtynawigksz4skalgprzezuczortych
z innychkraj6w europejskichdopierow ostatniejtercji XX w., przedstawiaogromne
perspektywybadawcze.W przypadkuPolskibadaniaz tego zakresuprowadzone
byly
w miarg systematycznie
od polowy lat siedemdziesi4tych
przez
XX w.
historyk6w
z kilku o$rodk6wakademickich,realizujqcychwielki program inwentaryzacyjnoedytorski pt. Corpus Inscriptionum Poloniae, zainicjowany przez prof. J6zefa
Szymariskiego.
UniwersytetN,6dzkiw osobachAlicji i JanaSzymczak6wma w tym
zakesie szczeg6lnieduZy dorobek.Z wielu, calkowiciepozanaukowych
wzglgd6w,
kt6rychnie ma potrzebyw niniejszejrecenzjiroztrz4sae,
badaniate w naszymkaju
utracily swoj4 pierwotn4dynamikgi prze2ywajqobecnieWruZny kryzys. Jest to
szczeg6lnie
raa4ce,jelli weZmiesigpod uwaggich szybkirozw6jw przoduj4cych
pod
tym wzglgdemod samegopocz4tkuNiemczechi Francji,jak i w paistwach,w kt6rych
pracenadepigrafik4podjgtow wiele lat po Polsce,jak Czechy,czy Hiszpania.St4dte2
trzebapodkre5li| i2tematrecenzowanej
rozprary zostaldobranywyj4tkowotrafnie.
Charakterystykai ocenakonstrukcji pracy.
Rozprawahczy 373 strony,za3 wraz z niemalr6wnie obszemymAneksem
(ss.344)aL717 stron.Aneksstanowiprzy tym integraln4czg!;(pracyi jedyniechyba
z przyczyntechnicznychuzyskal odrgbn4numeracjgstron. Konstrukcjapracy jest
przejrzysta.WaSciwa tozprawa,poprzedzonaspisemtreSci,skladasig ze wstgpu,
czterechrozdziallw (podzielonych
na podrozdzialy),
zakohczenia
i bibliografii.
(s.
We wstgpie 7-35) Autor przedstawiltemat pracy, najwaZniejsze
pozycje
wykorzystanejliteratury i 2r6delorazom6wil zawartoi( poszczeg6lnychrozdzial6w.
RozdzialI nositltulu,,Stan zachowania
i typy zaby4k6w
(s. 36epigraficznych"
122).W rozdzialetym Autor przedstawilog6lniestani charakterobiekt6w,na kt6rych
znajduj4sig inskrypcjebgd4ceprzedmiotemjego badah oraz om6wil lokalizacjg
inskrypcjina tych obiektach.Dla wigkszejprzejrzystoSci
swoichwlr,vod6wpodzielil
obiektybgd4cenoSnikamiepigraf6wna dwana6cie
grup.

Rozdzial II pt. ,,Analiza paleograficzna"(s. 123-164)poSwigconyzostal
charakterystyce
epigrafikiz terenudawnegowoj. koniriskiegow oparciuo historyczne
formy pisma. Rozdzial ten zawierazestawieniazeskanowanychliter i cyfr ze
staropolskich
napis6wz tegoterenu.
W rozdzialeIII zatyh.rlowanym
,Analiza tresciinskrypcji,'(s. 165-266)Autor
om6wil r62ne aspektyinformacji przekazywanych
przez analizowaneprzez niego
epigrafui rch znaczenie
dla ludzi im wsp6lczesnych.
RozdzialIV, ostatniomawiazgodniez tytulem,,Fundatorzy,
tw6rcy i odbiorc;y
epigrafiki" (s. 267-320)kr4g os6b stanowi4cyz jednej strony inspirator6woraz
bezpo5rednich
wykonawc6winskrypcjii ich noSnik6w,z drugiej zai ludz| do kt6rych
byl kierowanykomunikatzawartyw w.w. zabytkach.
W kr6tkim zakoiczeniu(s. 321-328)Autor podsumowalnajwa2niejsze
wyniki
swoich badarioraz zastosowane
w pracy metody badawcze.pracg zamykawyb6r
DlDll0sraIll.
-Drug4
czg56rozprawystanowiAneks obejmuj4cyprzygotowan4przez Atttora
edycjgstaropolskichinskrypcji z terenudawnegowoj. koniriskiego,pogrupowanych
wedle uporz4dkowanychalfabetyczniemiejscowo6ci,w kt6rych sig zachowaty
(okreSlan4
przezniegomianemkatalogu;s. 1-306)oraz tabeli charakteryzujqcej
w.w.
zabytki(s. 307-344).

Odniesieniesig do zaprezentowanej
rrypracy wiedzy autora w zakresie
badanejprzez niegoproblematyki.
Analizuj4cstanzachowaniai rodzajezabltk6w epigraficznychAutor omawia
szczeg6lowowyposa2eniekoSciol6woraz sprzgtyliturgiczne,na kt6rych wystgpuj4
napisy.Trzebato uzna( za plus recenzowanej
pracy,gdy2 sprawtych nie omawiano
w dotychczasorychzeszttachCorpusInscriptionumPoloniae,a sQto kwestiewaZne.
Szkoda,i2 przy omawianiutre5ciinskrypcji(rozdz.3)Autor nie wyr62nilgrupy
napis6wzachowanychtylko szcz4tkowoi przez to obecnieniezrozumiabch,gdyz
w kataloguzab)'tk6wz terenudawnegowojew6dztwakoniriskiego
takichepigraf6wjest
budzo duho.
Wydajemi sig,i2 w odczytachinskrypcji zamieszczonych
w Aneksiejest nreco
blgd6w. Trudno to zweryfikowai, gdyZ katalog nie zawiera niestety fotografii
inskrypcji,niemniejco do blgdnegoodczytania
przynajmniejniekt6rychspoSr6d
nich
moZnadomniemywaiz doS6dui1 doz4prawdopodobieristwa.
I tak np.:
Grodziskonr I - prawie calyodczl4tej laciriskiejinskrypcjijest do powt6rzenia,gdyZ
obecnieto zbi6rjakich$pseudolaciriskich
wyraz6w(Anekss. 48);
L4d nr 10 zamiast,,FVNDATzuXM\T.II TREBNICENSIS"(co nie ma sensu,choi
Autor Smialopisze o fundatorce,,muru"trzebnickiego)bardziejprawdopodobna
jest
lekcjaFVNDATRIX M(O)N(ASTE)RIITREBNICENSIS(Anekss. I I 7);
L4d nr 40 - klasztory oliwski i pelpliriski znajduj4ce sig rzekomowedlug wersji
z katalogu,,in DioecesiVratislaviensi",a wigc w diecezjiwroclawskiej,gdy w istocie
chodzi o diecezjgwloclawsk4,winno wigc by6 w obu przypadkach,,in Dioecesi
Vladislaviensi"(Anekss. 172i 175- TabulamemorialiszL4dl).
W wigkszoSci
rozdzial6wAutorcyhrj4cinskrypcjeniepodajeich numer6w,jakie
maj4w kataloguzamieszczonym
w Aneksie,co znacznieutrudnialekturg,rwlaszcza
2

egow L4dzie,sk4dpochodz4u272napisy
w przypadkuepigraf6wz koSciolapocysterski
zajmttj4ce
w Aneksiestostron(s. I I l-210).
W tecenzowanejpracy brak mapy ilustruj4cej orientacyjnierozmieszenie
miejscowo6cidawnegowojew6dztwakonihskiego,z kt6regopochodz4analizowane
oraz
inskrypcje.Autor odwolujesigdo Instrukcjidla wydawania2r6delepigraficznych
w.w. instrukcja przewidujezamieszczenie
CorpusInscriptionumPoloniae,tymczasem
przezwydawc6w
takiej mapy dla kazdegoz wojew6dztw,co tez jest respektowane
(Woj.
piotrkowskie).
(Woj.
i
VI
l6dzkie)
Corpus-u;zob. t. ll (Woj. sieradzkie),III
Analogicznemapki (a wlaSciwieplaniki) znajd$4sigtakZei w wielu innychedycjach
Co prawdaAutor deklarujewe
epigrafiki,zar6wnopolskich,jak i zagranicznych.
wstgpie,iz odst4pilw niekt6rychprzypadkachod zasadtej instrukcji,nie wspomina
jednak o tym aspekcie.Wobec tego, 2e przedmiotempracy jest zesp6l inskrypcji
pochodz4cyz nieistniej4cegoobecnie woj. koniriskiego,kt6rego terytorium nie
pokrywa sig ani ze staropolskimi,ani z istniej4cymiobecniejednostkamipodziatu
administracyjnego,
co zresztqAutor do36obszemieomawiawe wstgpie,mapkataka
bylaby szczeg6lniewskazana.
w L4dzie, sk4d
Co wigcej, w przypadkuko3ciolai klasztorupocysterskiego
pochodz4u272
epigrafr(Aneks,s. I 11-210)przydalbysigr6wnie2planrozmieszczenia
inskrypcjiwzoremCorpusInscriptionumPoloniae,t. YIII, cz.
w nichposzczeg6lnych
2 (BazylikaMariackaw Krakowie),t. V, cz.2 (kolegiataw tr-owiczu)otazt. YllI, cz. I
(Katedrana Wawelu),chociaZw.w. instrukcjawydawniczategonie przewiduje.
z terenudawnego
w inskrypcjachstaropolskich
WSr6ddywizor6wspotykanych
wojew6dztwakoniriskiegoAutor wymieniam.in. podw6jn4poziom4kreskq(s. 161),
zostal
przezsiebietabelinr l3 znakten umieszczony
gdytymczasem
w zamieszczonej
wSr6dznak6w.przeniesienia,
brak go natomiastw znajduj4cymsig w tej samejtabeli
(s. 16a).
zestawieniu
dyr,vizor6w
Chocia2Autor sil4 rzeczyz racji tematupracykoncentrujesigna epigrafice,nie
pomijajednak takze aspekl6wheraldycznych.
Jestto plusempracy,gdyz herb obok
(nagrobka,malowidel)stanowiintegraln4
inskrypcjiorazmotyw6w ikonograficznych
w starszej
komunikatu,czegonajczq(ciejnie dostrzegano
czgsdkilkuelemento\dego
literaturzeprzedmiotu.
Odniesienie siQ do zaprezentowanych przez Autora umiejgtno3ci
warsztatowych,badawcrychi jgzykowych.
pracaw przekazanej
mi wersjimaliczneliter6wki.Niekt6rez nich
Recenzowana
z tych przekrgconych
mog4wprowadzadczytelnikaw b14d.Wymierimyco waZniejsze
naru, pojg6 i nazwisk: w pracy czytarnyo rzekomej inskrypcji na chrzcielnicy
o nazwieBrd6w;
chodzi o miejscowoSd
,,w Brnie" (s. 64), gdy w rzeczywistoSci
patena;
(s.
rzeczywisto6ci
rzekoma,,patera"z ok. 1700r. z koSciolaw Powidzu 65),tow
jednopromienny"(s. 7a) to Swieczrikjednoplomienny;pigcioczqSciowy
,,Swiecznik
okarz to nie ,,pentatryptyk"(s. 79), lecz pentaptyk;nie ma ,,werduty"(s. 101),lecz
weduta;stynnefrancuskieopactwocysters6wznajduje sig nie w ,,Clervaux"(s. 181
i Anekss. 175),lecz w Clairvaux;zamiast,,VerbaEffigies" (s.223) winno by6 Vera
Effigies;niemieckihistoryk,,SigfriedEppelein"(s.225)to w istocieSigfriedEpperlein,
zaSslyrurypolski latynistawspominanyw pracy wielokrotniejako ,,MarcinPlezia"
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(s. 261, 262) to naprawdgMarian Plezia (z poprawnym imieniem wspomniany
wyj4tkowona s. 277); zamiast,,kabosz6w"
powirurybyd kaboszony(Aneks s. 92);
chrzcielnica
z WyszynypochodziraczejzXY w .,nie zai zXYl (Anekss.295);wreszcie
wielokotnie wspominanaTabula memorialisz Lqdu niekiedy okreSlanajest przez
Autora prawidlowo,najczg6ciejjednak w niepoprawnejformie ,,Tabulamemoralis"
(s.171,180).
Sprawc4wielu tych liter6wekmoglabyi nierozumnamaszyna,czyli komputer
nie znalqcyspecjalistycznychtermin6w,czy rnzw miejscowych,kt6ry ,,poprawial"
je jednakpoprawii.
prawidloweslowanablgdne,leczobecnew j egoslowniku,naleZalo
Niekt6reblgdy z kolei, kt6re byi moZer6wnie?s4 liter6wkami,wygl4daj4tak jakby
Autorzaprzeczal
samsobie,bowiemjedeni tensamnapisokreSlaw r62nychmiejscach
w r6zny spos6b.I tak inskrypcjg z Konina m 2 cy4ujeraz jako przyl<Ladkapitaty
protorenesansowej
(s. 150),to znowujako przykladkapitatyhumanistycznej
(s. 152),
zaSinskrypcjgze Slupcy nr I w czgScianalitycznejpracy wymieniajako przyklad
kapitatyprotorenesansowej
(s. 150), zaSw Aneksie (s. 246) czt4amy,i2 jest ona
zapisanakapitalq humanistyczn4.Sporo do ZyczeniapozostawiatakZe skladnia
niekt6rychzdafi(np.,,Przejglioni kt6rym nadanoklasztor27 lY 1921"- s. 47; ,,fry2
zloZoryz trzydzie{cipigd wizerunk6w"- s. 2I4; ,,zachowalysiq trzechtablice"- s.
246).
Autor niepotrzebnie pruytaczawielokotnie w przypisachrzeczorych oraz
w wykazieedycji i literaturyw kataloguinskrypcjipelne opisy bibliograficznetych
samych publikacji z zakresuliteratury przedmiotu oraz wczeSniejszych
wydari
jak
poszczeg6lnych
epigraf6w(zamiastopis6w skr6conych, sig to czyni w Corpus
InscriptionumPoloniaei innych naukowychwydawnictwach2r6detepigraficznych).
Autor jest przy tym niekonsekwentny,gdyz w niekt6rych przypadkachstosuje
poprawnieopisybibliografi,czne,
tj. przy drugieji nastgpnych
cytacjachpodajejedynie
nazwiskoautora i skr6t ,,d2. cyt.". Inne uchybieniew opisachbibliograficznych
stosowanychprzez Au/ora w przypisach, dotyczy tytul6w konserwatorskich
niedrukowanychopracowariarchiwalnych.W tym przypadkuz kolei Autor cytuje
przezsiebiemaszynopisy,
wykorzystane
takj akbyto byty druki, awigcwrazzmiejscem
jednak
i rokiem powstania,,
co
kojarzy sig w tym przypadkuz miejscemi rokiem
wydania,kt6regonigdynie bylo.Autor pomijanatomiastinstltucje,w kt6rychzbiorach
jest przechowlrvany.Danete znajduj4sig co prawdaw bibliografii,
danymaszynopis
je
wiqc moZna ostatecznie
w pracyzna1e26,
niemniejpodczassamejlekturypraktykata
wprowadzaw bl4d.
W katalogu inskypcji umieszczonezostaly tfumaczenianapis6wlaciriskich
i niemieckich.Jak wspomina Autor rozprawy, ,,gl6wnyrn celem translacji bylo
doslownettumaczeniezwrot6wi sl6w". Co prawdaw CorpusInscriptionumPoloniae
nie zartieszczasig tlumaczeriepigraf6w,jednakwiele innychwydawnictw,z Corpus
des Inscriptionsde la France mddidvalena czele,tfumaczeniatakowe publikuje.
DecyzjgAutorutrzebawigc zaliczy( na korzySipracy.Niestetyjednak tlumaczenia
- niedokladne,
- delikatnieto okreSlaj4c
zamieszczone
w Aneksies4 niejednokrotnie
miejscamizaSgubi4 calkowiciesens(np. StareMiasto Konin nr 2, Aneks,s.259).
Zamiastkonstrtkcjiablativusabsolutusw tlumaczeniu
pojawiasigczgstodativus,przez
co przekladnabieradziwacznejformy (np. L4d nr 42, Aneks, s. 180;Uniej6w nr l,
Aneks,s.273).
A

b4dZw dobie
Przekladanie
laciriskichtermin6w,kt6renabratyw dredniowieczu,
nowo2ytnejnowych znaczeh,przy pomocy ich prymamych sens6w,aktualnych
w czasachstaro2ytnych,daje niekiedyefektywprost komiczne,jak np. tfumaczenie
tytull dtu jako w6dz, dziqki czemuw przeldadzieinskrypcji na jgzyk polski czytamy,
iz klasztorw L1dzieto fundacja ,,MieszkawodzamajestatuPolski", z kolei klasztor
w Oliwie zaloLyl,,w6dzPomorza"Sobieslaw,dalejklasztorw Sulejowieufundowal
,,w6dzPolski" Kazimierz Sprawiedliwy,wreszcieza(;klasztorw PelplinieuposaZyl
jednejinskypcji: L4d nr
,,w6dzPomorza"Sambor(wszystkieprzykladyz tlumaczenia
40, Anekss. 177 i 178).Co ciekawe,terminducissatfumaczonyjest poprawniejako
ksigZna.Dodajmyjeszcze,i7lacihskaPataviato nie ZadnaPatawia(Kolo nr 3, Aneks
s. 18-79),lecz po prostu Padwa,za!:,,regnisupremusmarsalcus"to nie ,,k6lewski
wielki koronny
najwylszymnszalek"(Koninnr 5 - s.248i Anekss.95),leczmarszalek
jak
Autor,
informuje,skorzystaltutaj z pomocykolegi,filologalaciriskiego,cojednak
nie zwalnia go z odpowiedzialno5ci
za ich brzmienie,gdyL jako wydawca tych
jestrozumiei ich treSi.
inskrypcjizobowi4zany
Ocena zaprezentowanychprzez Attora pracy umiejgtnosci w zakresie
uczestniczenia
w naukowymdyskursiew zakresieprezentowaniai konfrontacji tez
i wynik6w badafi.
praca charakteryzuj
Trzebapodkre(;1i6,i2 recenzowana
e sig bardzo dobrym
jak
i
archiwalnych,
oraz literarry.
wykorzystaniem2r6del,zar6wnoepigraficznych,
W przypadku kwerend archiwalnychdotycz4cychprac konserwatorskichAutor,
wzoremnajlepszychtom6w CorpusInscriptionumPoloniae,wyszedlpoza wymogi
i B. Trelirisk4w Instrukcji dla wydawania
nakeSloneprzed laty przezJ. Szymariskiego
zakresubadan.
irodel epigraficznych,kt6re
nie wymagaj4tak szerokiego
Autorzna dobrzeliteraturgprzedmiotui potrafi skuteczniereferowa6pogl4dy
innychautor6woraz wchodzi(z nimi w dyskusjg.Co do wykorzystanejprzezniego
jedynienapewneluki w przypadkukaplicy
publikacji niemamzastrzeAeh.
Wskazalbym
Sw.Jakubaw klasztorzecysters6wL4dzie.Fundatoremmalowidelw tej kaplicy byl
Autor
bowiemWierzbigtaz Palowic,a nie z Paniewic,jak gozastarsz4literatur4okreSla
(s. 211,212).Ustalil to juz dosyi dawnoT. Jurek(zob.tego2,Krqg rodzinnystarosty
wielkopolskiego
Wierzbigty(I3 52-I369),czylipoczqtkiroduNiesobi6w,,,Genealogia",
t . 1 , 1 9 9 1s,. 1 1 - 4 2 ) .
Odniesieniesig do osi4gnigtychprzez doktoranta podczas studi6w
doktoranckichi zaprezentowanych
w pracy (pt. 3-5) efekt6wksztalcenia.
posiada
Autor
zaawansowan4
wiedzg og6ln4, jak i szczeg6low4zar6wno
z historii, jak i historii sztuki onz historii liturgii, opafiq na dawnej oraz nowej
literaturzeprzedmiotuz tych dyscyplin.Zna r6wnieZmetodologigtu,dzie?zasady
metodykiwspomnianych
nauk,prezentuj
4cje przy tym zar6wnoexpressisverbis(we
wstgpie i w zakoficzeniu),jak i implicite podczasanalizowaniaposzczeg6lnych
aspekt6wepigrafiki dawnegowojew6dztwakoniriskiegow zasadniczejczgScipracy
orazw Aneksie,wykazuj4ctym samym,i2 potrafije zastosowaiw praktyce.
Autor potrafi wychwyci6 z czytanejliteratury przedmiotujej istotne tezy
przez siebieanaliz.Potrafi
i odpowiednioprzedstawidw ramachprzeprowadzanych

r6wniez samodzielnieprzeprowadziekrytykg zewngfiznqi wewngtrzn4Zr6del.Umie
formulowai s4dy na temat r62nych problem6w badawczychz zakresu nauk
historycmych.
TreSi recenzowanej
rozprawywskazuje, i2 jej Autor posiadlkompetencjedo
pracynaukowej.
samodzielnej
Konstatacja dotycz4ca spelnienia przez recenzowan4pracQ warunk6w
stawianych pracy doktorskiej i w konsekwencji dopuszczeniejej autora do
dalszychetap6wprzewodudoktorskiego.
Bior4c pod uwaggcaloksztaltrecenzowanego
dzielastwierdzam,i2 rozprawa
mffa TomaszaRosifiskiegospelniawymogi stawianepracv doktorskiej.Wnoszg
jej Autorado dalszychetap6wprzewodudoktorskieso.
o dopuszczenie
pracy do druku.
Ewentualneuwagi dodatkoweo zarekomendowanie
Recenzowana
praca po usunigciupewnychbrak6w i uchybiefiwskazanych
w niniejszejrecenzjizasluguje na druk w ramachserii CorpusInscriptionumPoloniae.

