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DRUGA RECENZJA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR MAGDALENY HALINY RUSEK-KARSKIEJ,
RYTUALNE ŹRÓDŁA TAŃCA NA TERENIE MEZOAMERYKI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostałam poproszona o drugą recenzję rozprawy
doktorskiej p. mgr Magdaleny Haliny Rusek-Karskiej, zat. „Rytualne źródła tańca na terenie
Mezoameryki”. W pierwszej recenzji, z dn. 28 sierpnia 2017, skierowałam pracę do poprawy
przed dopuszczeniem jej do dalszego postępowania w przewodzie doktorskim, na mocy
obowiązujących przepisów (# 6, punkt 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dn. 30.09.2016, poz. 1586).
W pierwszej recenzji wymieniłam trzy najpoważniejsze uchybienia, które bezwzględnie
wymagały poprawy, jak również wymieniłam inne błędy merytoryczne i analityczne, część z
nich na tyle poważna, że również wymagały przemyślenia i korekty.
Pierwszym z kluczowych uchybień była, w mojej ocenie, sama struktura pracy, jak
również brak zdefiniowanych celów pracy, hipotezy badawczej czy też problemu, jaki
Doktorantka podjęła się rozwiązać lub przeanalizować. Brakowało też Wstępu i metodologii
badań, jak również opisu stanu badań.
W skorygowanej wersji pojawił się czterostronicowy Wstęp, z którego dowiadujemy
się, że:
Celem rozprawy doktorskiej było opisanie tańców o charakterze rytualnym, które posiadają
elementy kultur prekolumbijskich i są odgrywane na terenie dzisiejszego Meksyku i Gwatemali.
[…] W swoim zamierzeniu starałam się wykorzystać transdyscyplinarne studia, [z] uwzględnieniem
metodologii badań teatrologicznych, antropologicznych, epigraficznych a także archeologicznych.
Głównym punktem wyjścia poczynionych obserwacji były samodzielne badania etnograficzne oraz
zebrane wywiady terenowe, które miały miejsce w latach 2010 – 2013 na terenie Meksyku i
Gwatemali. Na podstawie wybranych przykładów tańca możliwe było ukazanie kontynuacji tradycji
przedhiszpańskich we współczesnych tańcach z wyżej wspomnianego terenu. (str. 6)
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Następny rozdział, zatytułowany „Metodologia pracy”, podzielony jest na dwa
podrozdziały, „Koncepcja rytuału” i „Antropologia tańca”. W pierwszym z nich zawarte są
refleksje na temat rytuału, jak dowiadujemy się z przypisów, na bazie J. Assmana, C. LéviStraussa, M. Saryusz-Wolskiej, B. Malinowskiego, J. Jestala, J. Habermasa, E. Cassirera, W.
Żakowskiego, E. Goffmana, M. Foucaulta, aby następnie krótko nawiązać do mitu w ujęciu L.
Kołakowskiego i A. Wiercińskiego. W mojej opinii ta część wywodu zasługuje na polemikę,
gdyż niewiele nam mówi o metodologii badań, a i myśl Jana Assmana, która stanowić ma
podstawę rozważań zawartych w tej części, chyba nie do końca została zrozumiana przez
Autorkę. Świadczy o tym choćby fakt, że we Wstępie opisano jego ujęcie jako odnoszące się
do „badań stricte językoznawczych” (str. 9), mimo iż do konstrukcji swojej teorii pamięci
bazuje on na tym, co na gruncie polskim określane jest jako antropologia słowa, a w nauce
światowej teorią oralności i piśmienności. Niemniej, nie wchodzę dalej w polemikę, gdyż w
opisywanym rozdziale pojawia się problem, który w kolejnych częściach pracy wzbiera na sile
i moim zdaniem całkowicie dyskwalifikuje rozprawę z dalszego postępowania w przewodzie
doktorskim.
Część podrozdziału „Koncepcja rytuału” to tekst bezpośrednio skopiowany z artykułu
Kamila Karskiego zat. „Rytualne źródła pamięci (o rzeczy) z 2015.1 W dalszej części recenzji
zamieszczam tabelę, w której uwidocznione zostało, które dokładnie fragmenty tekstu
rozprawy są słowo w słowo przepisane z tekstów innych autorów, nie tylko bez podania
stosownych odsyłaczy do ich dzieł, ale też bez podania ich nazwisk oraz bez wskazania, że
chodzi o cytat. Co gorsza, we fragmentach tych nierzadko zmienione zostało jedno lub dwa
słowa na synonimiczne, czasem jedno zdanie zostało rozbite na dwa, etc., co jest ewidentną
próbą zamaskowania faktu, że tekst został bezpośrednio przejęty od innego autora. I tak, na str.
11, która prawie w całości jest dokładną kopią z Karskiego (2015: 382-383), słowo
„starożytność” zostało zamienione na „prahistorię”, a podział na akapity dokonany w innym
miejscu. Tym samym, nazwiska C. Lévi-Straussa, M. Saryusz-Wolskiej, B. Malinowskiego, J.
Habermasa, E. Cassirera i E. Goffmana nie powinny pojawić się w odsyłaczach i bibliografii,
ale powinno pojawić się nazwisko K. Karskiego. Podobnie sprawa się ma z postulowanym
przeze mnie w pierwszej recenzji zdefiniowania tego, co Autorka rozumie jako „rytuał” i „ryt”:
odpowiedź pojawiła się w przypisie 18 (str. 14), i jest ona dokładnie skopiowanym tekstem z

Kamil Karski, „Rytualne źródła pamięci (o rzeczy)”, Analecta Archaeologica Ressoviensa. Rytuały w przeszłości,
2015, 10: 381-391.
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Wikipedii, z haseł „rytuał”2 i „obrzęd”3, znów bez stosownego odsyłacza, ani bez zaznaczenia,
że miałyby to być cytaty.
Z pewnością w podobny sposób należałoby przeanalizować resztę rozdziału, czego
jednak nie zrobiłam, w odróżnieniu od dalszych części pracy. W pierwszej recenzji pisałam
bowiem, że drugim z kluczowych uchybień w rozprawie było bezpośrednie przekopiowanie
tekstu pracy magisterskiej do rozprawy doktorskiej. Tekst pracy magisterskiej ze stron 10-18,
26-67, 70-76 – czyli praktycznie cały – został włączony do recenzowanej rozprawy w częściach
„Aztekowie” i „Tańce synkretyczne”, przy czym w żaden sposób nie zostało wskazane, że te
fragmenty rozprawy zostały wykorzystane w innym dziele, które posłużyło do uzyskania tytułu
zawodowego. Ponadto, praca magisterska już stała się podstawą publikacji dwóch artykułów
Autorki, „Danza de los concheros – przejaw synkretyzmu we współczesnym Meksyku” (2014)4
i „Korzenie tańca mezoamerykańskiego a antropologia wizualna” (2016)5 (raport systemu
plagiat.pl wskazuje na współczynnik podobieństwa 42 %, identyfikując odpowiednio 3.671 i
2.485 identycznych słów w tej samej kolejności). O ile naturalnym biegiem rzeczy jest
publikacja pracy magisterskiej w formie artykułów, o tyle przy kolejnym wykorzystaniu
fragmentów utworu niezbędne jest wskazanie miejsca jego pierwotnej publikacji. Zaznaczam,
że nie chodzi tu o parafrazowanie swojego własnego tekstu, ale o to, że wykorzystano ponownie
te same długie fragmenty tekstu.
Zobowiązana jestem jednak zauważyć, że w obecnej wersji rozprawy tożsamą z tekstem
pracy magisterskiej, pojawiło się kilka poprawek w odpowiedzi na moje sugestie wskazane w
pierwszej recenzji i niniejszym chciałabym się do nich odnieść.
Niektóre z moich uwag wskazanych w pierwszej recenzji zostały wzięte pod uwagę, ale
potraktowane jako wskazówki do drobnych poprawek, a nie do gruntownego przemyślenia
wywodu (wydaje mi się dosyć jasne, że tekst pierwszej recenzji nie sugerował jedynie
poprawienia drobiazgów). Wprowadzone zostały takie zmiany, które udało się „zrealizować”
np. wycinając kawałek tekstu, jak stało się z fragmentem mówiącym o przypisywaniu stałych
kolorów do poszczególnych kierunków świata czy o wertykalnym podziale uniwersum
azteckiego. Niektóre wprowadzone zmiany wskazują, że były realizowane niejako
automatycznie: przykładowo, zostały poprawione „Mart’nez Mar’m” na Martínez Marín i
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„Piña Cham” na Piña Chan, ale dalej w tekście rozprawy funkcjonują jako „miejsca święte”, a
nie nazwiska badaczy (str. 150)!
Niemniej, ustępy wymagające pogłębionej refleksji, podjęcia polemiki, powtórnego
przeanalizowania jakiegoś zjawiska, zweryfikowania wniosków pozostały niezmienione. W
pierwszej recenzji pisałam m. in. o tym, że do analizy tańca ze środkowego Meksyku „należy
sięgnąć przynajmniej do jednego dobrego opracowania na ten temat, a takim jest doktorat
wspomnianej autorki, Mirjany Danilović, zat. El concepto de la danza entre los mexicas en la
época posclásica...” (str. 8 recenzji). W rozdziale „Aztekowie” faktycznie została skorygowana
informacja dotycząca świąt azteckich, jednak zwraca uwagę forma, w jakiej to zostało zrobione.
O ile ja pisałam w recenzji, że „tańce były realizowane podczas 15 z 18 „dwudziestek” (p.
tabelka u Danilović 2016: 295)” (str. 7 recenzji), o tyle w skorygowanej wersji rozprawy
pojawiło się zdanie „Jak podaje Mirjana Danilović, taniec towarzyszył także piętnastu innym
dwudziestkom” (str. 140 rozprawy) oraz zamieszczona została tabelka autorstwa Danilowić,
tym razem z odsyłaczami do serbskiej badaczki. Poprawka ta wygląda jak lekko
sparafrazowane zdanie z mojej recenzji.
W podobny sposób zostały wprowadzone inne „poprawki”, wskazane przeze mnie w
recenzji. Poniżej porównanie tekstu z mojej recenzji z wprowadzoną poprawką:

Cytaty z mojej recenzji (str. 8):

Cytat z poprawionej rozprawy (str. 141-142)

„…jak wykazała Danilović (2016), w prawie
wszystkich kodeksach (księgach) kalendarzoworytualnych oraz w historycznych […] Ponadto,
tańce w społeczeństwie azteckim towarzyszyły
jego członkom nie tylko podczas świąt
wspomnianych «dwudziestek», ale także podczas
obchodów innych świąt…”
„Informacje o nich znajdują się w pisanych
alfabetem łacińskim tekstach źródłowych
autorstwa Bernardino de Sahagún (w 9 z jego 12
ksiąg; za: Danilović 2016), Diego Durán, Toribio
de Benavente zw. Motolinía […], Jerónimo de
Mendieta, López de Gómara, Francisco
Hernández, Bartolomé de Las Casas… (zob.
Danilović 2016: 70-82 i dalej)”

„Tańce w społeczności azteckiej towarzyszyły
nie tylko obchodom wspomnianych już
«dwudziestek», ale także podczas celebracji
innych świąt. Należy zaznaczyć, że zapisy
odnoszące się do tańca znajdziemy w większości
kodeksów historycznych oraz kalendarzoworytualnych z tamtego okresu...”
„…a także, jak wykazała Mirjana Danilović – w
tekstach pozostawionych przez hiszpańskich
misjonarzy (wystarczy wspomnieć Berardinio
(sic) de Sahagún, Diego Dúran (sic), Jerónimo de
Nendieta (sic) czy Bartolome de las Casas)”.

Kluczowe jest jednak to, że w pierwszej recenzji nie chodziło mi o to, żeby dodać tu i
ówdzie wzmiankę o takim czy innym autorze, którego nazwisko powinno się pojawić. Lektura
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Danilowić, gdyby faktycznie została zrealizowana, wpłynęłaby znacząco na wyniki badań.
Tymczasem w nowej wersji rozprawy obecne są przykłady wskazujące na automatyczną i
bezrefleksyjną próbę poprawy. Jednym z wyraźniejszych przykładów jest tu zdanie dodane na
str. 157 nowej wersji rozprawy. W pierwszej recenzji pisałam w odniesieniu do tańca
Concheros:
Zarówno oryginalna nazwa tańca (danza de la conquista, czyli „taniec podboju”), jak i
nomenklatura militarna, stosowana w hierarchii Concheros, nawiązują do „konkwisty” nowych
wyznawców (Peña 2009: 172), a sama Doktorantka pisze o Indianach jako „aktywnych
żołnierzach” duchowego podboju z XVI w.” (str. 123). Czy w takim razie percepcja tańca
Concheros przez nich samych jako swego rodzaju aktywność wojenna ma coś wspólnego z
przedhiszpańską koncepcją tańca ze środkowego Meksyku? Pozostawiam to Autorce do analizy
po zapoznaniu się z wynikami badań Danilović (2016). (str. 10 recenzji)

Zadane przeze mnie pytanie miało służyć refleksji, przemyśleniu, jakie elementy
kolonialnych i współczesnych tańców mogłyby wywodzić się z tradycji przedhiszpańskiej, jeśli
dla tej epoki nie jesteśmy w stanie, na bazie dostępnym źródeł, odtworzyć ani choreografii, ani
dynamiki tańca, ani jego performatywności, ani brzmienia muzyki, etc. W odpowiedzi, w
skorygowanej wersji pracy pojawia się drugie odniesienie do Danilović, brzmiące: „Dodatkowo
danza de los concheros stanowi kontynuacje idei tańców wojennych opisanych przez
Danilović” (str. 157). Niestety, nie. Danilović wyciąga zupełnie inne wnioski, nie pisze w ogóle
o tańcu Concheros, natomiast tego typu zdania dołożone gdzieniegdzie w rozprawie, nie
zmieniają nic w całym wywodzie. Trudno jednak spodziewać się przemyśleń, jeśli odsyłacz do
Danilović, podany w nowej wersji pracy, ma datę 1 września 2017 (ponownie nie ma podanych
stron), zaś moja pierwsza recenzja nosi datę 28 sierpnia 2017, zaś trafiła na UJ drogą
elektroniczną w dniu 31 sierpnia.
W ten sam sposób wprowadzone są nazwiska badaczy, np. Francisco de la Peña – tylko
w postaci przypisu na str. 157, czy Agnieszki Brylak na str. 201 (rozdział „Etnoscenika”,
podrozdział „Rabinal Achi”). W tym drugim przypadku dodane zostało zdanie mające chyba
zwięźle zawrzeć wnioski Brylak („dramat ten [Rabinal Achi] stanowi zapis jednej z pieśni
określanych mianem teponazcuicatl («pieśń bębna»), których korzeni można doszukiwać się w
czasach przedhiszpańskich”, str. 201), jednak w zasadzie wypacza ono te wnioski, bo jednak
nie taka jest myśl polskiej badaczki. Wygląda to tak, jakby Autorka nie przeczytała tekstu
Brylak, a zdanie to sformułowała na podstawie mojej recenzji. Znów muszę podkreślić, że
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lektura wskazanego tekstu zmieniłaby wywód Autorki rozprawy (nawet gdyby to miała być
polemika).
W podobny sposób została wprowadzona jedna z poprawek, które określiłabym mianem
powierzchownych, w rozdziale „Tradycja pielgrzymek”. Chodzi mi o opis jednego z pięciu
sanktuariów, do których pielgrzymują Concheros – Santuario de la Virgen de los Remedios,
czyli Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W pierwszej recenzji pisałam „sanktuarium w
Cholula znajduje się w mieście Cholula, a więc nie na terenie miasta Meksyk (str. 126 rozprawy
i str. 39 pracy magisterskiej), i to nie tam miała miejsce tzw. „Smutna Noc” (Noche Triste).
Wydaje mi się, że Autorka pomyliła «Smutną Noc» z masakrą w Choluli” (str. 13 recenzji). W
poprawionej wersji rozprawy czytamy „Ostatnie sanktuarium w Cholula poświęcone jest Matce
Boskiej Nieustającej Pomocy (Nuestra Señora de los Remedios) […] jest to miejsce gdzie
stoczona została decydująca bitwa, datowana na 30 czerwca 1520 roku, kiedy to hiszpańskie
wojska zostały pokonane przez Indian” (str. 154). Pozostaje mi tylko powtórzyć, ze Autorka
pomyliła dosyć ważne wydarzenie w historii Meksyku, „Smutną Noc”, która miała miejsce 20
czerwca 1520 r., z masakrą w Choluli z października 1519, której wynik był zgoła odwrotny.
Pomyłka w opisie sanktuariów wzięła się najprawdopodobniej stąd, że oba sanktuaria są pod
tym samym wezwaniem, tyle, że jedno jest w mieście Cholula, na wschód od Miasta Meksyk,
a drugie w Naucalpan, w zachodniej części Miasta Meksyk. Błąd tego typu wskazuje więc nie
tylko na nieznajomość historii Meksyku, ale także pozwala powątpiewać, że dane zebrane w
rozdziale „Tradycja pielgrzymek” faktycznie zostały zebrane przez Doktorantkę podczas badań
terenowych, jak nas zapewnia w przypisie 178 (str. 150), bo jeśli ktoś brał udział w
pielgrzymkach, to raczej nie pomyli Miasta Meksyk z Cholulą.
W ten sposób dochodzę do kolejnej kwestii. W pierwszej recenzji pisałam, że „[j]eśli
mamy do czynienia z rezultatami własnych badań, w tym terenowych i etnograficznych, należy
to bardzo wyraźnie zaznaczyć w pracy, podając zarazem datę i miejsce uzyskania informacji”.
W rezultacie, w poprawionej wersji pojawiła się dwukrotnie informacja w przypisach, że
informacje dotyczące pielgrzymek Concheros „zostały zebrane przez autorkę w latach 20102013 podczas przeprowadzonych rozmów terenowych na terenie Meksyku i Gwatemali”
(przypis 178, str. 150) oraz że formuła oracji (o której dalej) została „uzyskana podczas rozmów
prowadzonych w latach 2010-2012)” (str. 151, przypis 179). Jeśli, jak podane zostało we
Wstępie, w pracy wykorzystywana jest metodologia badań antropologicznych, to moim
zdaniem Autorka powinna doskonale wiedzieć, w jaki sposób przytacza się dane uzyskane od
informatorów podczas wywiadów terenowych. Jednakże, mimo dwukrotnie podanej
informacji, że informacje zawarte w rozdziale „Tradycja pielgrzymek” są efektem własnych
6

badań Autorki, nie tylko obecna jest w nim znamienna pomyłka sanktuariów z dwóch różnych
miast, ale i cały materiał jest dość zbieżny z fragmentami książki Yolotl González Torres6. I
tak, w obu tekstach przy opisie pierwszego z sanktuariów, Santiago de Tlatelolco, pojawia się
również informacja o ich przestrzennym rozmieszczeniu na planie krzyża. W dalszej kolejności
w obu tekstach zamieszczony jest tekst tej samej oracji Este es el primer viento… („To jest
pierwszy wiatr…”)7; następnie zaś pojawia się już cały akapit będący parafrazowanym
tłumaczeniem González Torres (por. str. 152 i González Torres 2005: 128). W opisie
sanktuariów w Chalmie i w Amecameca mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem (por.
str. 153 i 154 z González Torres 2005: 102, 104, 100). Problem ten wzbiera na sile w rozdziale
„La mexicanidad” oraz w części rozdziału „Podstawy synkretycznego tańca Concheros”,
których tekst jest tłumaczeniem fragmentów artykułu Rostas (1991: 3, 5, 14 i 1991: 7-9)8. Nota
bene, znów skopiowane są nawet błędy: Rostas (1991: 8, 9) błędnie pisze permisso (zamiast
permiso) i zapo (zamiast sapo), i tak się też pojawia w rozprawie (str. 167, 168).
Podkreślam, że chodzi o informacje, do których nie podano żadnego odsyłacza, w
związku z czym wyglądają jak rezultaty własnych badań Autorki, zaś w rzeczywistości są one
lekko sparafrazowanym tłumaczeniem fragmentów dzieł innych badaczy. Ponadto, znajdują się
one w części zat. „Aztekowie”, która jest skopiowanym tekstem pracy magisterskiej. Co gorsza,
nawet takie „drobiazgi” jak informacje o bogach Tlaloc i Huitzilopochtli zostały skopiowane
bezpośrednio z Wikipedii (bóg Huitzilopochtli, przypis 158, str. 135; por. z Wikipedią,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli , 25.01.2018; bóg Tlalok, przypis 160, str. 136;
por. z Wikipedią, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlaloc, 25.01.2018), również bez stosownych
odsyłaczy ani wskazania, że są to cytaty.
Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w rozdziale zat. „Rabinal Achi”, przy którym
zamieszczony został przypis: „Materiały przedstawione w poniższym rozdziale stanowią zapis
badań terenowych autorki przeprowadzonych w latach 2010-2012 oraz stanowią analizę
posiadanych źródeł audiowiozualnych” (str. 199, przypis 200). Niestety, treść rozdziału to tekst
skopiowany naprzemiennie ze strony Polskiego Komitetu ds. UNESCO („Tradycja widowisk
tanecznych Rabinal Achí”)9 i z Wikipedii (hasło: Rabinal Achi)10.

Yolotl González Torres, Danza tu palabra. La danza de los concheros, Meksyk, CONACULTA – INAH – Plaza
y Valdés, 2005.
7
Choć oczywiście Doktorantka mogła poznać tekst tej oracji podczas własnej pracy terenowej, ale zbieżność
pozostałych informacji z tekstem Gonzalez Torres i poważny błąd w lokalizacji jednego z sanktuariów
przyczyniają się do powstania wątpliwości.
8
Susanna Rostas, „The Concheros of Mexico: A Search for Ethnic Identity”. Dance Research, 1991, 9 (2): 3-17.
9
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/lista-dziedzictwaniematerialnego/ameryka-lacinska/gwatemala/ (25.01.2018).
10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabinal_Ach%C3%AD (25.01.2018).
6
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Tym samym, dochodzimy do trzeciego z kluczowych uchybień, wymienionych przeze
mnie w pierwszej recenzji, które nie pozwoliły mi dopuścić pracy do dalszego postępowania w
przewodzie doktorskim. W recenzji napisałam, że: „[r]elatywnie bardzo mała liczba odsyłaczy
bibliograficznych sprawia wrażenie, że albo większość informacji jest efektem własnych
badań, albo informacje zaczerpnięto od innych autorów bez podania stosownych przypisów”, i
dalej „w pracy pojawiają się długie fragmenty nieopatrzone żadnym przypisem (np. str. 26-27,
40, 40-46, 66-74 […], 124-131, 135-139, 150-152, etc.) […] a to może zostać zrozumiane jako
celowe niepodanie stosownych danych” (str. 2 recenzji).
Bliższa analiza pierwszej połowy pracy – a więc tej, która jest nowa w stosunku do
powielonego tekstu pracy magisterskiej – wykazała, że jest w niej jeszcze więcej fragmentów
tekstu będącego nawet dokładniejszym tłumaczeniem innego autora. Chodzi mi o rozdziały
„Archeologia tańca” i pierwszą część rozdziału „Etnologia tańca”, które w pierwszej recenzji
oceniłam jako „niewątpliwie najlepszą część pracy” (str. 6 recenzji), choć zwróciłam zarazem
uwagę na to, iż:
Niewielka ilość odsyłaczy bibliograficznych sprawia też, że nie bardzo wiadomo, które
z lektur glifów są efektem własnej pracy Doktorantki, a gdzie bazuje ona na tekście np. Matthew
Loopera (2009). Jest to o tyle istotne, że w książce Loopera pojawia się bardzo podobny schemat
podziału treści (odczytywanie tekstów dot. tańca, przykłady pochodzące z Dos Pilas, Yaxchilan
i Site R; ikonografia tańca z przykładem z Bonampak; taniec przedstawiony na ceramice
Majów). Bardziej konkretnym przykładem może tu być opis nadproży ze stanowiska Yaxchilan
(str. 28-47 rozprawy), w którym to fragmencie Looper zostaje wspomniany w odnośniku
bibliograficznym dopiero w ostatnim zdaniu (str. 47). Zarówno jednak w jego tekście, jak i w
rozprawie, opisane są w tej samej kolejności: Stela 11 z Yaxchilan, Panel 1 z Dumbarton Oaks
(w rozprawie wspomniany), program ikonograficzny Świątyń 1, 33 i 42, a tam Nadproża 42 i
43, nadproża 5, 6, 7 ze Świątyni 1 oraz Nadproża 1 i 3. W następnej kolejności w obu tekstach
mamy opisy Nadproża 50, 32 i 33 ze Świątyni 13 i na koniec, po opisie tzw. Miejsca R (Site R;
również opisanego w obu tekstach), Nadproże 54. Zamieszczone w tym podrozdziale rozprawy
przerysy mają odnośniki do tych źródeł, z których korzystał Looper – bądź też wcale ich nie
mają, także umieszczenie odysłacza do Loopera dopiero na końcu podrozdziałów opisujących
nadproża ze stanowiska Yaxchilan (a w nim Miejsca R) sprawiają wrażenie, że tylko ostatnia
informacja podawana jest za tym autorem.
Innym przykładem takiego „współczynnika podobieństwa” jest umieszczenie w
recenzowanej pracy tych samych przykładów współczesnych majowskich tańców ludowych
(już w rozdziale „Etnologia tańca”), które podane są w książce Loopera, czyli Taniec Jelenia,
taniec Rabinal Achi oraz Patzkar (jako Patzáj, co jest jednym z wariantów zapisu) wykonywany
przez Majów K’iche’. I znów, w podrozdziale o „Patzáj” zamieszczone są te same, choć
znacznie skrócone informacje, co w książce Loopera (2009: 201-211), ale brak jest odsyłacza
do jego tekstu. Tymczasem to on opisał cykl tańców o tej nazwie w różnych miejscowościach
regionu K’iche’, podał ich różne nazwy (np. Aj Chuy albo Huehuechos), podkreślił
zaadaptowane elementy pochodzące z iberyjskiej tradycji obchodów Bożego Ciała oraz przede
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wszystkim wykazał wspólne elementy ze środkomeksykańskim świętem Atamalqualiztli. (str.67 recenzji).

W reakcji na powyższe uwagi, w poprawionej wersji rozprawy pojawiła się informacja
od Autorki, że: „Rozdział ten powstał w oparciu o schemat zaproponowany przez Mathew
Loopera w 2009, uzupełniony podczas badań prowadzonych przez autorkę podczas badań nad
rozprawą” (str. 8). Niemniej, rezultat bliższego porównania tekstu Loopera z tekstem rozprawy
wykazuje, że poza kilkoma stronami, na str. 39-100, a dalej na str. 113-116 i 122-123 mamy do
czynienia z tłumaczeniem Loopera, do którego tylko sporadycznie pojawia się odsyłacz.
Dokładne porównanie podaję w zamieszczonej niżej tabeli, w której zaznaczyłam te fragmenty,
które są dosłownym tłumaczeniem Loopera, ale nie została podana taka informacja. Co gorsza,
w niektórych miejscach nawet w tym tłumaczeniu wdarły się błędy, jak np. na str. 50, gdzie
stela z Piedras Negras błędnie przypisana jest do Dos Pilas, zaś zamieszczony opis odnosi się
do steli z El Naranjo (zob. tabela). Ponadto, w rozprawie pojawiają się odsyłacze do autorów
tekstów źródłowych takich jak Gage, Landa, Vasquez, Ciudad Real, a także współczesnych
Mace’a, Acuñi, Coe i Kerra, jednak nigdy nie są podane wtedy numery stron, zaś nazwiska te
są obecne w przepisanych od Loopera fragmentach, który się na tych autorów powołuje (została
zachowana nawet ta sama kolejność). Tak samo wygląda sprawa z opisywanymi naczyniami i
reliefami majowskimi: jako źródła ilustracji najczęściej podawany jest katalog Kerra (choć nie
tylko), i z pewnością tak było, jednak za każdym razem są to przedstawienia dokładnie
przeanalizowane przez Loopera. Nie znalazłam żadnego nowego przykładu tańca
majowskiego, który byłby rezultatem własnych badań Autorki, za to z mojego porównania
wynika, że w rozdziałach „Archeologia tańca” i pierwszej części „Etnologii tańca”, a więc na
stronach od 28 do 123, jedynymi dodanymi od siebie fragmentami jest ten ze stron 61-63,
podający dość ogólną wiedzę o symbolice liczby „trzy” u Majów, oraz porównanie
przedstawienia z sarkofagu z Palenque do sceny z filmu Warrena Aronofskiego w przypisie na
str. 93.
Poniżej zamieszczam tabelę, ukazującą stopień zbieżności materiału z rozdziałów, do
których odniosłam się dotychczas, z innymi tekstami, bez podania odsyłaczy.
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Tabela ukazująca stopień zbieżności tekstu rozprawy z innymi tekstami, do których nie zostały podane odsyłacze.
W tabeli wyodrębnione są strony, na których znajdują się ilustracje.

CZĘŚĆ PRACY

Metodologia pracy, str. 10-19

Str. tytułowa, indeks
Wstęp

"Majowie", str. 28-43

Antropologia tańca

Numery
INFORMACJA O
stron w ZAWARTOŚCI STRONY, STOPIEŃ ZBIEŻNOŚCI Z INNYMI TEKSTAMI, BEZ PODANIA ODSYŁACZY
rozprawie JEŚLI NIE JEST TO TEKST
1-4
5-9

str. 5 to sam tytuł

10

sam tytuł

11
12
13-14
15
16

od 6. linii tekstu: tekst tożsamy z tekstem Karskiego (2015: 382-383): jedyne zmiany to zamiana słów
"starożytność" na "prahistorię" i inny podział na akapity
cała strona, oprócz 7 linijek, to tekst tożsamy z tekstem Karskiego (2015: 383); dwie zmiany typu "Również
Assmann" na "Jan Assmann"
Przypis 18: tekst tożsamy z tekstem Wikipedii, hasła "rytuał" i "obrzęd"
ok. pół strony to tekst tożsamy z tekstem Karskiego (2015: 385): zmiany typu "utilitarne" na "użytkowe"
Cały akapit opatrzony odsyłaczem do Goffmana, ale tekst tożsamy z tekstem Karskiego (2015: 386); jedna
parafraza, ale błędna: "przez pryzmat gry teatru" zmienione na "przez pryzmat gier (teatru)".

20-27
28
sam tytuł
31, 32, 37 mapy
39-47
tekst będący lekko parafrazowywanym tłumaczeniem Loopera, bez podania żadnego odsyłacza do jego tekstu poza jedną ilustracją
druga połowa strony to tlumaczenie tekstu Loopera (2009: 45), czasem będące uproszczeniem, choć jedyny
podany odnośnik (w ostatnim akapicie) do Coe i Kerra (cytowani przez Loopera, 2009: 48)), nota bene ta
39
informacja błędnie przetłumaczona: u Loopera jest mowa o tańcu "ball playing dance" (2009: 48), w tekście
opisane jako taniec, "a nie rytualna gra w piłkę, jak wcześniej sądzono")
przy jednej ilustracji podany odnośnik do Kerry'ego, ale obie ilustracje zamieszczone i opisane przez
40
Loopera (2009: 49, 47, fig. 2.3., fig. 2.7); tekst jest parafrazą Loopera (2009: 48)
41
tlumaczenie Loopera (2009: 49-50) ; ilustracja zawiera odsyłacz do Loopera
42
tlumaczenie Loopera (2009: 50, 53)
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"Opis nadproży ze stanowska
Yaxchilan", str. 51-71

"Opis tańca ze schodów
hieroglificznych w Dos Pilas"

"Ikonografia i
epigrafika tańca", str.
44-

43
39-47

cd. Tłumaczenia Loopera (2009: 53); jedno własne zdanie oraz ilustracja (bez podanego odsyłacza)
tekst będący lekko parafrazowywanym tłumaczeniem Loopera, bez podania żadnego odsyłacza do jego tekstu
Pierwszy akapit opiera się w całości na tekście Loopera, który pisze o kluczowej identyfikacji glifu "tańca"
przez N. Grube (Looper 2009: 5, 16). W tekście rozprawy brak tych odsyłaczy oraz błąd w jednym z odczytań
glifu taniec (ahk'tak jest błędnie). Drugi akapit to skrót od Loopera (2009: 15)

44
45
46
47
48-50
48

tłumaczenie Loopera (2009: 19) ; ilustracja zawiera odsyłacz do Loopera
obie ilustracje zamieszczone i opisane przez Loopera (2009: 38, fig. 1.18; 2009: 17, fig. 1.2), choc podany
odsyłacz do Grube (z niego korzystal Looper przy fig. 1.18)
ilustracja zamieszczona i opisana przez Loopera (2009: 18; fig. 3.28)
To samo studium przypadku co u Loopera (jego "Case 1", 2009: 20 i nast.), odsyłacze tylko w przypadku dwóch ilustracji i do dwóch
krótkich zdań
Podany odnośnik do Loopera tylko do dwóch krótkich zdań. Dalej brak, a tekst za Looperem (2009: 20),
choć z błędem (Looper pisze o trzecim katunie, tu informacja o czwartym katunie)
tekst za Looperem (2009: 22); pół przypisu to dosłowny fragment z Wikipedii, hasło "Kalendarz Majów"
(bez odsyłacza)
tekst za Looper (2009: 22-23), ale przepisane z błędami! W tekście jest "W ośrodku Dos Pilas znajdują się
także inne zabytki ukazujące taniec. Na Steli 39 datowanej na 677 rok [chodzi o stelę z Piedras Negras, KM
za Looper 2009: 22] widzimy władcę ośrodka Naranjo - K'ahk' Tilit Chan Chahk [tu dalej opis steli 30 z
Naranjo; KM za Looper 2009: 22]..."

49

50

To samo studium przypadku co u Loopera (jego "Case 2", 2009: 28 i nast.)
51

tekst za Looperem (2009: 30)

53
54
55

ilustracja zamieszczona i analizowana przez Loopera (2009: 29, fig. 1.11.), który korzysta z rysunku Schele
(w tekście Rusek odsyłacz do Schele)
tekst za Looperem (2009: 30 i 32)
tekst za Looperem (2009: 33), ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 33, fig. 1.14.a)
opis Nadproża 43 za Looperem (2009: 33, 34)

57

tekst za Looperem (2009: 34), ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 34, fig. 1.15.a)

58

tekst za Looperem (2009: 34), ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 34, fig. 1.15.b)

52

ilustracja
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ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 34, fig. 1.15.c); tekst za Looperem (2009: 34,
36, 41), ale z błędami: władca Ptak Jaguar IV jest na Nadprożu 1, a nazwa tańca nie uległa zniszczenium,
tylko jest nieodczytana (Looper 2009: 34); data 8 kwietnia 756 r. jest na Nadprożu 54 (Looper 2009: 41)
tekst za Looperem (2009: 36), ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 34, fig. 1.16)

59
60
61
64
65
66
67
68

"Zabytki z
Przedstawienie tańca na
ośrodka Site
muralach z Bonampak, 74-89
R", str. 72-73

69
70
71
52, 56,
58, 60,
65, 68

ilustracja

ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 35, fig. 1.16.c)
tekst za Looperem (2009: 37)
tekst za Looperem (2009: 37), ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 36, fig. 1.17.a)
tekst za Looperem (2009: 37), ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 36, fig. 1.17.b)
tekst za Looperem (2009: 41), ilustracja analizowana przez Loopera (2009: 37)

ilustracje

ilustracje analizowane przez Loopera (2009: 41), jedna z nich zamieszczona u Loopera (2009: 40, fig. 1.22)
tekst za Looperem (2009: 41), ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 41, fig. 1.23)
tekst za Looperem (2009: 42), ilustracja analizowana przez Loopera (2009: 41, 42)
tekst za Looperem (2009: 42)

ilustracje

72-73
72

tekst i ilustracja

73

tekst i ilustracja

74

ilustracja (i dwie linijki
tekstu)

ciąg dalszy studium przypadku (Case 2) Loopera
tekst za Looperem (2009: 38, 39), ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 17, fig. 1.2)
Końcowka akapitu z poprzedniej strony za Looperem (2009: 39), ilustracja zamieszczona i zanalizowana
przez Loopera (2009: 38, fig. 1.18). Poniżej ilustracji tekst z podanym odnosnikiem do Loopera
Kolejny "Case study" Loopera (2009: 61-81)

75
76
77, 79-83 zdjęcia
84

ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 18, 19, 28, fig. 2.10)
Przy pierwszym akapicie podane odsyłacze do Ciudad Real i Acuñi, ale cały akapit jest tłumaczeniem z
Loopera (2009: 55), który bazuje na tych autorach
Looper analizuje i zamieszcza przerys tego samego naczynia (2009, fig. 2.11) co na ryc. 39
zdjęcia własne Autorki, ale nie podano czyja rekonstrukcja murali została sfotografowana
końcówka tekstu za Looperem (2009: 65)
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85

ilustracje

ilustracja naczynia z katalogu Kerra jako zobrazowanie tezy Loopera (2009: 65), choć bez podania odsyłacza
do niego: dalej tekst za Looperem (2009: 66, 67)
ilustracja zamieszczona i zanalizowana przez Loopera (2009: 66, fig. 2.25); część tekstu za Looperem (2009:
67); błąd w opisie (tancerze nie idą parami)
brak odsyłaczy w tekście; w przypisie 114 porównianie sceny z Bonampak do dwóch naczyń, do których tę
samą scene porównuje Looper (2009: 75)

86
87
88
zdjęcia i krótki tekst (3
linijki)

ilustracje naczyń z katalogu Kerra, dołączone, gdyż to do nich porównał motywy z Bonampak Looper (2009:
75), co wspomniano w przypisie 114, ale bez odsyłacza do tego autora

"Wyobrażenie tańca boga kukurydzy na ceramice", str. 90101

89

ilustracje naczyń z katalogu Kerra, dołączone, gdyż to do nich porównał motywy z Bonampak Looper (2009:
65), która to informacja została podana na str. 84, ale bez odsyłacza do tego autora

90-101

odpowiada Rozdziałowi 4 z ksiązki Loopera (2009), autorstwa Matthew G. Looper, Dorie Reents-Budet i Ronald l. Bishop

90
91, 92,
94,

tekst

ETNOLOGIA TAŃCA

102-196

93

pierwsze pół strony za Looper et al. (2009: 114): drugie to początek Case study za Looper et al. (2009: 122)

ilustracje
tu w przypisie własna
wzmianka Autorki, że
scena z sarkofagu z
Palenque została
pokazana w filmie
Warrena Aronofskiego

tekst za Looperem et al. (2009: 124) i Looperem (2009: 93) wraz z jego porównaniem (Looper fig. 3.15);

95

ilustracja z porównania Loopera (2009: 93, fig. 3.15)

96

Wyodrębnienie stylu Holmul za Looperem et al.(2009: 96)

97

Ilustracja zanalizowana przez Loopera et al. (2009: 119); tekst za Looperem et al. (2009: 133)

98
99

Ilustracje zanalizowana przez Loopera et al. (2009: 132, 146; fig. 4.32); część tekstu za Looperem et al.
(2009: 133)
część tekstu za Looperem (2009: 75) bez odsyłacza

100

Ilustracje analizowane przez Loopera et al. (2009: 136, 140); tekstu za Looperem et al. (2009: 136, 140)
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"Taniec z wężami", str. 102108
"Patzáj", str. 113-116
"Parachicos", str.
119-121

"Etnologia synkretyczna",
str. 124-131

"Tańce łowieckie",
str. 122-123

Aztekowie

102
103

Tytuł
krótkie wprowadzenie
Przypadek analizowany dokładnie przez Loopera (2009: 212-215); zamieszczone te same ilustracje (por.
Looper 2009: fig. 6.9.1a, b, c, d, e) - odsyłacz do źródła ilustracji ten sam co u Loopera, opisane i
interpretowane przez Loopera (w jednym przypadku przepisane z błędem, gdyż postać na filarze C ma w
rękach "xok-fish belt ornament [...] and a personified incense burner" (Looper 2009: 213), a nie
"kosmograf" (str. 105)! Brak jakiejkolwiek wzmianki o Looperze,
Ilustracja i opis za Looperem (2009: 66, fig. 2.25); możliwe własne porównanie z Domem D z Palenque
(jedno zdanie)
tekst za Looperem (2009: 201, 202, 209, 212), w tym ważne porownanie Loopera do święta Atamalcualiztli
w przypisie 130, ale bez odsyłacza. W innym miejscu podany odsyłacz do Mace 1970, do którego odwołuje
się Looper.

104-107

108
113
114-116
119
120-121
122-123

zdjęcia i ilustracje
połowa tekstu tożsama z tekstem pracy magisterskiej (str. 74)
ilustracje
podane odsyłacze do Gage'a, Landy i Vasqueza, jednak tekst w całości jest tłumaczeniem róznych
fragmentów Loopera (2009: 191, 192, 195)

126

tłumaczenie cytatu z Landy, zamieszczonego u Loopera (20019: 151), odsyłacz do Landy

127

zdjęcie jaskini Naj Tunich, bez żadnej wzmianki w tekście (nie wiadomo, do czego się odnosi) - ale do tej
jaskini pisze Looper (2009: 196-197) na stronach, z których informacja kopiowana jest dalej
parafrazowane tłumaczenie Loopera (2009: 193, 194, 195), z błędem (K'oy to nazwa tańca, przetłumaczona
przez Loopera jako "spider monkey" - po polsku małpa czepiak).

128
129
130

135-143

tłumaczenie cytatu z Gage'a zamieszczonego u Loopera (20019: 195), odsyłacz do Gage'a
parafrazowane tłumaczenie Loopera (2009: 199), z błędem (jarawa zamiast jarana); odsyłacz do
Villagutierre y Soto-Mayor, na którym bazuje Looper w tej części
tylko tekst ze stron 143144 odmienny od
praca magisterska (str. 10-18), z poprawkami wskazanymi lub skopiowanymi z recenzji
tekstu pracy
magisterskiej
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Taniec endemiczny Danza de los
Concheros

146-150

Tradycja pielgrzymek

150-156

Bastiony tradycji

156-160

La mexicanidad

161-162

Podstawy
synkretycznego
tańca Concheros
Instrumenty,

Danza de los arrieros
Danza de Negros
Sordos

190

"Rabinal Achi", str.
199-203

praca magisterska (str. 48-56); zarazem blisko połowa tekstu jest lekko sparafrazowanym tłumaczeniem
Rostas (1991: 7-9), bez podania tej informacji

172-175
175-183

Danza de
Tlacoloreros

praca magisterska (str. 30-41), ze drobnymi zmianami typu "Tradycja pielgrzymowania" na "Tradycja
pielgrzymek". W kilku miejscach tekst jest lekko parafrazowanym bezpośrednim tłumaczeniem fragmentów
od Gonzalez Torres (2005:128, 102, 104), bez podania tej informacji.
praca magisterska (str. 42-45), z dodanymi pojedynczymi odsyłaczami do Danilovic i Peña, bez zmiany w
wywodzie
praca magisterska (str. 46-47); zarazem ta część obu prac jest lekko sparafrazowanym tłumaczeniem Rostas
(1991: 3, 15, 14), bez podania tej informacji

163-171

Kostiumy

Danza de
Matlachines

praca magisterska (str. 26-29), ze drobnymi zmianami, zgodnie z niektórymi uwagami z recenzji (np.
zmienione "azteccy wojownicy" na "Chichimeccy wojownicy"

praca magisterska (str. 57-59)
praca magisterska (str. 60-67), zmiany typu "Ubiory" na "Kostiumy"; dodany tekst długosci ok. jednej strony
(str. 183-184)
połowa tekstu tożsama z pracą magisterską, str. 70

191-192

tekst tożsamy z tekstem pracy magisterskiej, str. 71-72

193

tekst tożsamy z tekstem pracy magisterskiej, str. 73; dodany nowy jeden krótki akapit

194

zdjęcie

195

tekst i zdjęcie

tekst tożsamy z tekstem pracy magisterskiej, str. 76

tekst jest bezpośrednią kopią tekstów opisujących widowisko Rabinal Achi na polskiej stronie UNESCO i Wikipedii
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/lista-dziedzictwaniematerialnego/ameryka-lacinska/gwatemala/: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabinal_Ach%C3%AD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabinal_Ach%C3%AD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabinal_Ach%C3%AD

199
200
201
202-203

zdjęcia
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W odniesieniu do końcowej części pracy, zat. „Konektywizm kulturowy”, pozostaje mi
powtórzyć to, co pisałam w pierwszej recenzji, wyjąwszy komentarz dotyczący rozdziałów o
jadeicie, który został usunięty z nowej wersji rozprawy:
Kolejne podrozdziały, mimo iż z założenia mają ukazać ciągłość tradycji
mezoamerykańskiej poprzez używanie „tradycyjnych ozdób, a nawet sposobów odurzania się”
(str. 190), moim zdaniem w obecnej postaci nie mają żadnej racji bytu w pracy o „rytualnych
źródłach tańca”. Podrozdziały o jadeicie („Zielony kamień bogów”), ofiarach z ludzi (Huei
Tlamahuiçoltica – okrucieństwo i przemoc w Mezoameryce”) sprawiają wrażenie, jakby były
wstawione poniekąd na siłę do rozprawy. (str. 20 recenzji)

W podrozdziale „Trans-wizje” mezoamerykańskich społeczności”, mimo stwierdzenia
iż „Zażywanie środków halucynogennych stanowiło nieodzowny element tanecznych
uroczystości” oraz „Taniec stanowił jeden z elementów wykorzystywanych przez szamanów
podczas swoich praktyk” (str. 217), więcej powiązań między opisanymi środkami
halucynogennymi czy odurzającymi nie ma. Podobnie w podrozdziale „Okrucieństwo i
przemoc w Mezoameryce”: opisy tzw. „gwiezdnych wojen”, rytualnej gry w piłkę, jukateckich
kawern zwanych cenote, czy rytuałów wyrywania serc i obdzierania ze skóry, w żaden sposób
nie zostały powiązane z tańcem. Nie tłumaczy tego zdanie „Kilkakrotnie myślałam nad tym, w
jaki sposób okrucieństwo przejawiało się w kulturach rozwijających się na terenie
Mezoameryki” (str. 227), ani chyba też nie robi tego zdanie następujące: „cała ich kultura i
tradycja zawiera elementy zaczerpnięte ze źródłowej dla nich tradycji prekolumbijskiej” (str.
215). I wreszcie rozdział „Obecność lalek w różnych tradycjach Mezoameryki”, otwierający
się zdaniem „Do dzisiaj zachowało się niewiele informacji dotyczących lalek, które mogłyby
być wykorzystywane w tamtych czasach przez Majów.” (str. 236) – podobnie jak poprzednie,
„sprawia[ją] wrażenie, jakby były wstawione poniekąd na siłę do rozprawy” (str. 20 recenzji).
Ten ostatni, niezależnie od krótkiej wzmianki o „tańcu śmierci” podczas obchodów Dnia
Zmarłych w Meksyku, sprawia wrażenie, jakby był zamknięta całością – tekstem o lalkach.
Mając na uwadze brak powiązania treści tego rozdziału z tematem pracy, jak również
poczynione dotychczas obserwacje oraz fakt, iż w dorobku Doktorantki znajduje się artykuł
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