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Recenzja
magnificencia.Wykorzystaniezdobytych dziel sztuki w przestzeni
republikahskiegoRzymu w okresieod lV do I wieku p'n'e'

Przedlozona,jednotomowadysertacja|iczy2glstrontekstu,l0stronkata|og

zabytk6w,58ilustracji.Napoczqtkupracyzamieszonoskr6tystosowanewtek
na koficuobszernqbibliografiq'
orazprzypisach,
We
na podrozdzialy'
Praca sktadasig z szeSciurozdzial6wpodzielonych

wstqpieAutorwyja5niawjakimrozumieniuwpracystosujetermin,,dzielosztu
prezentuje
czterytezy,kt6restanowi6majqistotqdysertacji
wprowadzeniu
przez
Najpierwprezentuje czleryrodzle 2r6del'kt6re zostalywykorzystane
wywodu naukowegoSq to w kolejnoSci:2r6dla
Autora do przeprowadzenia
i literackie
epigraficzne
numizmatyczne,
archeologiczne,
W rozdzialedrugim koncentrujesiq na analizie antycznychtermin6w
(taciriskich)zwiqzanychz rzymskq grabie24'Przy czym prowadziswojq analizq

dwutorowo,zjednejstronyprzedstawiqqc,zpowolaniemna2r6dlapisaneantycz
punktwidzenia,a z drugiejw oparciuo owe 2r6dlawnioski,kt6re z analizytychZe
badacze.
wsp6tczeSni
2rodelwyciqgnqli
Kolejny rozdzialstanowi de facto streszczeniepoglqd6w na temat lupow

wojennychprezentowanychprzezMarkaPorcjuszaKatona.Wrozdzia|eczwarty
procedergrabieZyidystrybucjidzielsztuki'
trzy grupyzagadnieri;
zaprezentowano
zmianypodejSciudo niekt6rychlup6w wojennych,kt6re zaczynalqbyi traktowane
jako rzeczywistedziela sztuki w rozumieniuwsp6lczesnymoraz merkantylnyi
grabiezY.
charakter
utylitarny
siq na jednymtypie lup6wwojennych- broni
NastgpnieAutor koncentruje
na obszarzesamego
w r62nychkontekstach
na wrogachijej wykorzystaniu
zdobyte.i

Rzymu(miasta).Wrozdzia|koricowy,wzasadzieonajbardziejarcheo|og|cz
z
charakterze,zawiera analizQ r62nych budowli wzniesionychw Rzymie

wykorzystaniem
samychlup6wwojennychjak r6wnieZpienigdzyuzyskanych
z ich
sprzeda2y.
Ostatniaczq56dysertacjito podsumowanie
stanowiqceklamrgzamyklqcq
prace,w kt6rejAutorsyntetycznie
prezentuje
swojeustalenia.
lntegralnq,i bardzoprzydatnqdla zrozumienia
wywodu doktoranta,
czqsciq
pracyjest katalogbudowliwzniesionych
z wykorzystaniem
lup6wwojennych.
Jeston
opracowanybardzostarannie,zawierawszelkiepotrzebne,do skutecznejlektury
dysertacji,informacje:rodzajinazwgbudowli,dalyzwiqzanez powstaniem,informacje
o fundatorze,
lokalizacjg
i spis 2r6delantycznych,
w kt6rychzostaladana budowla
wspomniana.
Materialilustracyjny,
reprezentatywnie
dobrany,dyskretniei bardzo
dobrzewsp6lgraz tekstemdysertacji.
Bibliografiazawierazar6wnodzialaantycznejak i opracowaniawsp6lczesne,
stanowi,na ile starczamojewiedzy,pelnezestawienie
opracowafinaukowych
idaje
pelen przeglqdreprezentowanych
poglqd6wbadawczych,i hipotez,aZ do tych
najnowszych,
pochodzqcych
z latdwutysiqcznych.
JednoczeSnie
uzmyslawia
nam,ze
tak waznytematw wieluz nich byl taktowanydoS6wqsko.Relatywnie
niewielejest
prac,w ktorychich autotzypokusilbysig o bardziejsyntetycznej
ujgcietematu.JeSIi
nawetto czyniqto najczgSciej
w wqskimzakresievyybranych
typ6w2r6det.
W tym kontek5cielepiej widocznejest znaczenienaukoweprzedlo2onej
dysertacji,w kt6rejdoktorantstarasig zanalizowae
r62netypy 2rodeli zaproponowad,
bardziejSwie2ypoglqdna calezagadnienie.
plusprzedstawionej
Jestto niewqtpliwy
pracy.
Co prawdadoktorantpiszeo tymwe wstgpiedo pracy,aleponiewaZ
wydajemi
sigto bardzowa2ne,swojqopinigumieszczam
jest
w osobnymakapicie.przewa2nie
tak,2e kiedynaukowcykorzystaiq
z antycznych
2r6detpisanychstosuiqilumaczenia.
jako podstawazrozumienia
oczywi6cie
tekstu jest to podejscieprawidlowe.
Jednar
ka2dy,kto borykatsiq z tymiproblemami
wie,2e bezsiggnigcia
po oryginalifachowe
wylowieniekontekstu,czqstoprawidlowe
zanalizowanie
danego2r6dlaantycznego
jestniemo2liwe
imo2e prowadziina manowce.
Tymwigksza,
igodnapodkreilenra,
zaslugamgr. A. Jarycha,2e potrzebnemu do przeprowadzania
swojegowywodu
naukowego
2r6dtaantyczneprzetlumaczyl
w wigkszosci
sam. Dowodzito nie tylko
ponadtoniekt6rez tycn
dobrejznajomosci
laciny,ale i umieiqtnosci
interpretacyjnych.
tlumaczeisq tak naprawdgunikatowe w polskiejliteraturzenaukowej - pelne
chapeau
bas.

jgzykiem,mimo,i2 w tekstczgsto
Pracajest napisanadobrym,zrozumialym
wpfecionesq (ak najbardziejsluszniez rcsztq)terminylaciiskie, co utrudnialo
jestwa(ko i logicznie.Przypisywykonane
kompozycjg
tekstu- narracjaprowadzona
prawidlowo
wymagalyniewqtpliwie
wielkiejstaranno6ci
i pracyponiewa2czgstoze
wzglgduna charakterdysertacji,
w jednymprzypisietrzeba
i z powod6wkonwencji,
bylostosowair62netypy oznacze1,skr6t6wi znak6w.
Prawidlowakompozycjapracyzawszejest zale2naod tematu,ale takze i
dostgpno6cii liczby 2r6del.Zale2nieod tego kto ma by6 odbiorcqpracy r62nisig
uklademi roztozeniem
ukladziemusispelniC
akcent6w.
Jednakw swoimzasadniczym
wym6glogicznegorozwijanawqtk6w,co w praktycesprowadzasiq do ,,tr6jjedni":
przedloZonej
heurystyka,
hermeneutyka,
synteza.Patz4c na kompozycjq
dysertacji,
z tego og6lnegopunktuwidzenia,nale2ystwierdzid,
i2 w petnispetniaona warunki
przewidziane
przepisami
pracdoktorskich
dotyczqcymi
orazwynikajqcez naukowej
rzetelnoSci
i po prostuzdrowegorozsqdku.
Poniewa2jednak,jak mniemam,praca bqdzie publikowana,
co gorqco
rekomendujg,a to znaczy, 2e powinnatrafid do szerszegoodbiorcy,w tym
pozwalamsobie
archeolog6w,
dla kt6rychbqdzieniezwykle
waZnymopracowaniem,
zamie6ci6pare uwag, dotyczqcychkompozycji,napisanychz ,,archeologicznego"
punktuwidzenia.Jasnochcg podkreSlii,2e jest to przedstawienie
mojegopunktu
podlegapolemicei w gruncierzeczyjest przestawieniem
widzenia,kt6reoczywi5cie
podej5cia
innego,jak sqdzgmozliwego
do przyjQcia,
do tematu.
Pierwszymproblememwydaje sig ,,zr6wnowa2enie"
rozdzial6w.Obok
(rozdzialy
rozdzial6w
2, 3 i 5) sq i bardzodtugie.
bardzokr6tkich,parostronicowych
pow6d, dla kt6regodoktorant
przyjqltakierozwiqzanie.
Rozumiem
Jednakwydajesig,
ze niewielkie
zmianykolejnoSci
i uktadutekstu,pozwolityby
zachowailogikgwywodu,
a zatazemuczyniejq bardziejprzejrzystq.
Pozwoli6
Czytelnikowi
na systematyczne
i
problem6w
stopniowe
odslanianie
naukowych.
Przed wszystkimna poczqtkupowinnosig znale2czbiorczeopracowanie
terminologii,
zaczynl4c od czas6wantycznych,
a skoiczywszyna wsp6lczesnych
terminachu2ywanychdo opisu lup6w wojennych.Co pozwolilobypotqczyei
przebudowaiwstgp,,terminologiczny"
orazrozdzialy
2 i 3. W ten spos6bpowstatyby
generalny,chronologicznie
usystematyzowany
rozdzialpierwszy.By6 moZejako
powinienby6przedstawiony
czq56tegorozdzialu
stanbadari.

Opisy2r6del, w obecnymrozdzialepierwszym,
chybapowinnyby6 bardziej
rozbudowane,ze wskazaniemich zr62nicowanej
warto6ciw analizieproblemu
naukowego,
powinnabyi ulo2onatak,abyte 2r6dla
a przedewszystkim
ichhierarchia
kt6resq najbogatszemerytorycznie,
i dostarczajqnajwigcejinformacjizwiqzanychz
powinnyby6umieszczone
tematemdysertacji
na pienruszym
miejscu.R6wnolegle
do
tegoukladpowinnyby6onep62niejopisanew poszczeg6lnych
rozdzialach.
Osobno powinienby( rozdziallrozdzialy,
w kt6rychdoktorantprzeprowadza
sw6jwyw6ddotyczqcytez zawarlychwe wstgpie.
Wa6nietezysq lqcznikiem
pracy,a merytorycznym.
migdzyopisemformalnym
We wstgpiesq one jasno wylo2onew postaciczterechpunkt6w.Sprowadzajq
sig
generalnie
do:terminologii,
grabiezy,
zmianw mechanizmie
wptywlup6w
uchwyceniu
generafniena spolecznywymiar kulturyoraz ewolucjgfundacjiex manubiis.fo
niewqtpliwiezadanie bardzo ambitne,bo tak naprawdgstanowisynteze calej
dostgpnejnamwiedzyna tematlup6wwojennych
w r62nychaspektach:
militarnym,
prestiZowym,spolecznym,ekonomicznych,religijnymi politycznymwreszcie.
przedstawiony
Konsekwentnie
w dysertacjiwyw6d,jest calkowicieprzystajqcy
do
przezdoktoranta
zalozonych
jednakwra2enie,
hipotezi ustalehbadawczych.
Odnoszq
2e Autorjestw tym aspekciezbytskromnyi niepodkreSla
wynik6wwlasnychbadafii
wlasnychustaleh. Jedn4rzecz4jest rodzajuporzqdkowania
materialunp. poprzez
ustalenia
terminologiczne,
a innywymiar,ju2 calkowicie
innowacyjny
charaktermajq
ustalenia
dotyczqceewolucjiizmiansamegozjawiska.
Tu mie6cisig,moimzdaniem,
najcenniejsza
czq56pracy.Ma to zwiqzekz kompozycjq.
Poniewa2
w podsumowaniu
jednoznacznego
oczekiwalibySmy
odniesieniasig do poszczeg6lny,
na wstgpie
je zawiera,ale jakby doktorantnie chcial
zaprezentowanych
tez. Podsumowanie
postawid
kropina ,,i".Jestcalkiemoczywiste,
Ze na obecnymetapiebadari- gl6wnie
archeologicznych,
bo raczejtrudnosie spodziewad
nowychtekst6wantycznych,
ale
zabytk6w
w tym inskrypcji
i owszem- niejestmoZliwe
wypelnienie
wszystkich
luk.Ale
doktorant
samw pracyudowadnia,
2e sta6go na jasnewyra2enie
swoichpoglqd6w,
wigc w podsumowaniu
powinienzrobiCto samo.Oczywistejest tak2e,Ze pewne
pozostanqnadalw sferzehipotez.Te pytaniaiwqtpliwo6cinaukowe,,rn
zagadnienia
spe"powinnybytyznale2e
sigw podsumowaniu.
Opisywa6
onopowinnonietylkostan
obecny,alestaradsiq okreSlid
kierunekiperspektywg
badari.
Wielkiwaloremdysertacjijest jej interdyscyplinarny
charakter.Co prawda
jeste6mypzyzwyczajeni
jakowykorzystanie
rno56"rozumie6
metodz
,,interdyscyplina

dysertacji
W zaprezentowanej
obszaru,,science",
ale jest to wqskie rozumienie.
jako pokonanie
przewa2nie,
jest rozumiana
barier,hermetycznie
interdyscyplinarno6d
W gruncieEeczy,p'acamgrA. Jarycha
w ramachhumanistyki.
zamknigtych
Swiat6w
jest pierwszymopracowaniem,
w kt6rym wykorzystanesq praktyczniew pelni
i ujq6w
Udalomu sig zsyntetyzowa6
z r62nychdziedzinhumanistycznych.
ustalenia
ifilolog6wklasycznych.
i historyk6w,
iepigrafika,i archeolog6w
sp6jneramyustalenia
w
opisywanych
konstrukcji
architektonicznych
Na pierwszyrzutoka kolejno66
doktorant
Z mojegopunktuwidzenia,na szczqScie
rozdziale
6 wydajsigprzypadkowa.
budowliwg kategoriiod og6ludo szczeg6lulub nie
nie uleglpokusiepogrupowania
Dalomu to okazjqdo powiazania
zastosowal
innejzasady,oparlsie na chronologii.
politycznym
iekonomicznym.
spolecznym
z rozwojem
zagadnienia
wojennych"
,,lup6w
tego rozdzialuwnioskiopisal do6i lakonicznie,
Szkoda,ze w podsumowaniu
poniewa2 wlaSnie to niezwykle istotne zagadnieniezastuguje na szersze
zanalizowanie.
mamyzebrane,
zaletapracy,i2w jednymopracowaniu
Z tegowynikanastQpna
tematudysertacji.
wszystkie
materialy
dotyczqce
zar6wnow tek6cie, jak i przypisach,
JednoczeSnie
Autor daje nam do rgki skutecznqmetodg analizy.W niekt6rych
fragmentachpraca wrecz pgka (w pozytywnymtego slowa znaczeniu) od
przydatnych
co sammogeoceni6,ale
archeologom,
zgromadzonych
fakt6wniezwykle
najpewniej tak2e

przedstawicielom innych

dziedzin humanistycznych.

Skonfrontowanie
ustalehdalo5wietnyefekt.
wysilekdoktorant.A
Pod kazdymwzglgdemoceniamniezwyklepozytywnie
trzeba zaznaczy|, 2e temat, kt6ry zostal wybrany, nale2y naprawdqdo bardzo
analizy.
lubpogubicSciezki
Latwodokona6nadinterpretacji
trudnychi pracochtonnych.
Autorowiudalosig uniknq6tychpulapek.
OczywiScie
nic na Swiecienie jest idealne.Tak wigc nawetnajlepszqprace
ni2ejmojeuwaginale2qdo dw6chsfer.Jedne
mo2naudoskonalie.
Zaprezentowane
sq ekspresjqmoich wlasnychpoglqd6w,moimwlasnyoglqdemsytuacji- te slu2q
do polemikii ewentualnego
zwr6ceniadoktorantowiuwagi na inne mo2liwo6ci
podejScia
do niekt6rych
zagadnieh.Drugiedotyczqju2 sprawbardziejog6lnychlub
wyja6nienia/obrony.
takichw kt6rychczujgniedosyti wymagajqdodatkowego
Pierwszymomentmojegozawahania,w trakcielekturydysertacji,dotyczy
problemuzdefiniowania,,dzielasztuki". Doktorantma racjg, ze wprost takie
wyr6znienieani w jgzyku greckimani taciriskimnie wystgpujg.Ale przecie2nie

ze
Plutarcha,
(s.Bl) stwierdzenie
waznyjest kontekstopisu.sam przytacza
musialo.
Rzymu- a wiQc
triumfui przyozdobienia
zabranoz syrakuzpomniki:dla uswietniania
przedmiot6w.
ChybateZw
wartosezagrabionych
nie bylioni nieczulina estetycznq
opinieM. Hansena,ze czasemmusimy
tym sensienalezyrozumie6 przylaczanq
do opisu niektorychzagadniefiantycznychterminologig
stosowa6wsp6lczesnq
przekazopisowyW tym kontekScie
jednaktylko,,dopowiadajqc"
czy te2,,uSciSlajqc"
na modleantycznq'z lipca
Napoleona
parady,czy rcczeitriumfu
przyklad
przywolany
1798roku,mimor62nicyepok,jestcalkiemna miejscu
Drugi zestaw wqtpliwoScidotyczy odczuwanegoprzeze mnie, moze
ograniczyl
co do samegoproblemlup6wwojennych.
wahaniadoktoranta,
niestusznie,
sztuki",alew samymtekscieczujqc,ze problemnaukowynie
on swojqpracqdo ,,dziel
dotyczytylko,,dzielsztuki",i ze samterminz naturyjest nieostry,bowiemniezawsze
inie w ka2dymprzypadkujestesmyw stanie odtworzycpodej6cieantycznych
przedmiotu,
doktorantwlqczaw teksttakze akapityi
do zagrabionego
,,lupie2c6w"
uwagi dotyczqcenie tylko ,,dzielsztuki". czuje bowiem nieostroScsamego
lub
calkowicie
jestnp.jaktraktowad
budowle, kt6repowstaly
Problemem
zagadnienia.
tup6w? Mo2ewigcbylobylepiejgdyby
zyskany
ch ze sprzedazy
z pieniqdzy
czgsciowo
terminlupywojenne,a podtytutdopieroograniczal
obejmowal
tytuli zakresdysertacji
ujq6trochgszerzei,ale
go do ,,dzielsztuki,,
wtedy doktorantm6glbyto zagadnienie
rzeczywisto6ci.
chybabylobyto bliZszeantycznej
z kt6rymi
Jednymz problem6w,
Trzeciproblemjest typowoarcheologiczny.
na
jest problemspo/ta.opracowania
sigw trakciebadanarcheologicznych
borykamy
przyczynkarski
charakterisq pisane
praktycznie
ten temat majq,jak dotychczas,
przedewszystkimprzezarcheolog6w.zale2nieod stanowiskaz r62nymnatgzeniem
pogruchotane
elementy,,dziel
wystqpujq
te M6rnieuzyteelementy.sq to najczqsciej
jakosci,tak2e M6rnie
sztuki",ale takZe czasem materialybudowlanevuysokiej
punktuwidzenia
przywznoszeniu
innychbudowli.Z archeologicznego
wykorzystane
tegotematubylobyz jednejstrony
opracowania
w dysertacjikr6tkiego
umieszczenie
pozwalaloby znaE2eargumentw dyskusjiczy
samegozagadnienia,
dopelnieniem
polemicedotyczqcejproblemu:jak w antyku rozumianowykorzystanie tych
je jak zwyklematerialy
chocia2niekt6re
budowlane,
dlaczegotraktowano
element6w,
mogly stanowi6rzeczywistqozdobq, czy chodzilo o dodatkoweupokorzenie
czy moze og6lnienie zwracanona te
pokonanego,
ekonomiczne,
utylitarne,
wzglQdy
sprawyuwagi.

fe tzy moje wqtpliwoSci
nale2ytraktowa6,jak wspomnialemwy2ej,jako
polemikqgeneralnq.Doktorantbowiemmial prawodo zaprezentowanego
w pracy
swojegopodej6cia
do tematu.
ju2samejpracy.Dysertacji
Drugizestawzagadnieidotyczy
majasnookreSlone
ramy chronologiczne,
z kt6rymiprzedewszystkimzgadzamsig jako archeolog.
Rozumiem,
Ze historycymogq mie6odmiennypunktwidzenia,dla nich bowrem
praktyka
cezuramisq ,,punktowe"
wydarzenia
historyczne
i istotnajest periodyzacja.
archeologiczna
uczy mnie jednak,2e w warstwacharcheologicznych
te procesy
odznaczal4
sig calkieminaczej,w postaciciqglychokres6wprzejSciowych.
W tym
kontekScie
wydajemi sig,2e bylobycenne,gdybydoktorantna poczqtkupracydal
kr6tkiwstqp lokujqcyokres,kt6rymsig zajmuje,w calym procesiehistorycznym.
lntersujqce
bylobyotrzymacz naturysyntetyczny,
alez moZebardziejrozbudowami
przypisami
wstgppracyodpowiadajqcy
na pytania:gdzie,w jakichokolicznoSci
i skqd
posiadamy pienrvszezweryfikowaneinformacjeo lupach wojennych, iich
wykorzystaniu.
Trochg niepokoimnie rodzaj,,wymieszania"
przekaz6wautor6wantycznych.
Doktorantpowolujesig na stosunkowop62ne 2r6dla do opisu sytuacjiduZo
wczesniejszych.
Jasne,2ewynikato z zestawutych2r6del,alejednaktrochqzabrakto
jest,co prawda,zawariapolemika
mi krytycyzmu
(w parumiejscach
jak np.dotyczqca
Liwiusza),
ale jednakczasemodnoszgwra2eniejakbydoktorant,,dobieral"
niekt6re
2r6dla do opisu niekt6rychproces6w.Jest w tym tez trochq wymieszania
chronofogicznego.
I prawiew jednym akapicie- generalnierozdzialczwarty- |
Liwiusz,i Plutarch,a do tego realnevqrdarzenia
historyczne
zwi4zanenp. z ,,drugrm
zalo2ycielem
Rzymu"FuriusemKamiliuszem.
Znajqcinnepracedoktoranta
wiem,ze
wyniknglo
to z koniecznoSci
skompresowania
materialu,
stqd pewnaformaskr6t6w
mySlowych,
ale niedlawszystkich
moZeto byezrozumiale.
Trzeci problemdotyczy analizyznaleziskarcheologicznych
(rozdziat1.1).
Wydajesiq,2edoktorant
m6gl wprowadzi6
trzykategorie
2r6delarcheologicznych.
Te
kl6renapewnosq lupamiwojennymi,
te kt6rebycmo2esq lupamiwojennymi
i dubita.
Problempolegana analiziestratygraficznej
ikontekscier62nychznalezisk.
Tylkodla
relatywnie niewielkiej liczby tych zabytk6w dysponujemypewnymi danymi
archeologicznymi
pozwalaiqcymi
- do
stwierdzi6,
2e bytyzbioremdzielzagrabionych
wywozulub np. ,,ukradzionych
,,oficjalnego"
osoby.Co do innych
,,przezpojedyncze
znalezisk
mamywqtpliwoSci,
czy po prostuniezostalykupione,(doktorant
wspomina

o tej mozliwosci,
ale calkiemna marginesie)
, jeszczeinneznajduiqsiq w warstwach
rumowiskowych,
co raczej oznaczaich dewastacjgi porzucenie(rumowiskaz
Koryntu).
Tak na marginesie
jest tzw. mechanizm
dobrymprzykladem
z Antykithyry.
Obecniewydaje sig, 2e to zaawansowane
astrolabium,by6 mo2e ze ,,szkoty,,
Archimedesa,
bylopo prostuzakupionelub plynglo z wlaScicielem.
choi racjgma
doktorant,
2e jeszczeniedawno,
bylyna ten tematinnehipotezy.
Wspomniane
wy2ejuwaginie zmieniajqmojejpozytywnej
opiniio dysertacji.
Naukowyobowiqzekkazemi pochwalid
nowe,wa2nei swiezepodejsciedoktoranta
do tematu,wskazadslabszepunkty,ale tak2epodzieli6
siq swoimiprzemysleniami
i
doswiadczeniami,
kt6rebby stanowily
dla niegowytycznedo przyszlej
pracynaukowej
Pracadoktorskamgr.AdamaJarychaprezentuje
interdyscyplinarne
podejScie
do tematu.wysokiewalorymerytoryczne,
intersuiqce
ujgcietematui przedwszystkim
holistyczna
analizaczterechtyp6w2r6del.Dajeonabardzodobryprzeglqdobecnego
stanubadafi.ujawniaproblemy
wymagaiqce
refleksji,
zastanowienia
lubopracowanra,
w tym sensiewyznaczaprzyszlekierunkibadai. Tote2z pelnymprzekonaniem
stwierdzam,ze praca doktorskapana mgr. Adama Jarycha spelniawszelkie,
okresloneodpowiednimi
przepisami
dotyczqcymi
przebieguprzewodudoktorskiego,
warunki,dlategote2 z pelnymprzekonaniem
zwracamsiq z prosbqo dopuszczenie
Panamgr.A. Jarychado dalszychetap6wprzewodu
doktorskiego.

Szkodra,
24.05.2017

