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Recenzjar ozprawydoktorskiej
mgr Adama Jakuba Jarycha pl. ,,Ornamenta urbis et publica magnificentia.
Wykorzystaniezdobytychdziel sztuki w przestrzenirepublikafskiegoRzymuod
lV do I wiekup.n.e."
Temat tej dysertacjipgjawialsig ju2 w swoim czasie w ramach ro2nychrozptaw
pracadoktorskapi6ra
naukowych,
z kt6rychnajbardziej
utkwilaw pamigcirecenzenta
Adama Ziolkowskiego,dziS profesora w Instytucie HistorycznymUW. Autor
i niewqtpliwie
zapoznalsig z tq
recenzowanej'rozprawy
wymieniajq w swojejbibliografii
Mo2na
pracq.Do pogl4d6wZiolkowskiego
odwolujesig te2 na kartachswojejrozprawy.
wigc zaklada6,2e jednq z os6b, do kt6rychdoktorantpowinienbyt zwr6ci6sig o
stalo, nie
konsultacje,
byl wlaSnieprofesorAdam Ziotkowski.Tak sig niewqtpliwie
jednaknazwiskaprof.Ziolkowskiego
znajdujemy
w5r6dtych, kt6rymna stronie11 p.
mgrJarychdzigkujeza wskaz6wkii pomoc.
w zwiTzkuz czym
Decyzjapodjgciatego tematumusialaby6 dobrzeprzemyslana,
zapewnenie tylko autor,ale i promotorkapracy,pani prof. llona Skupiriska-Lovset
poczyni6
musieli
zagadnienia.
rozpoznanie
bibliograficzne
odpowiednie
Autorrecenzowanej
rozprawyma juZ na swoimkonciepublikacjew formieartykut6w
dobrzesig orientujew szeroko
scislezwiqzanez tematemrozprawyi moZnas4dzi6,,2e
pojgtejhistoriiRzymuw omawianym
przezsiebieokresie.Stanowito niewqtpliwie
dobrq
pracydoktorskiej.
rekomendacjg
dla recenzowanej
naukoweautora rozprawymogg
Oceniajqcw tym miejscuog6lne przygotowanie
podkre5li6,
ze Swiadczyono o pozytywnych
efektachksztalceniaw zakresiewiedzy,
umiejgtno6ci
i kompetencji
wymaganych
od doktoranta.
Autoruzywaw tytulelacifiskichtermin6wornamentaurbisipublicamagnificentia.
O ile
pierwszyz tychtermin6wnie wymagawla5ciwieobja6nienia,
o tyledrugipowinienby6
ograniczasig
szczegotowo
zdefiniowany.
Tymczasemautor,o ile dobrzezauwa2ylem,
(publicamagnificentia)".
go na s. 14: "tzw.przepychpubliczny
do przet+umaczenia
Dodajmyjeszcze,Ze w tytulowymwyraZeniu
ornamentaurbiswyrazUrbs,-ispowinien
miasto,ale o okre6lenie
by6chybapisanyduzqliterq,niechodzibowiemo jakiekolwiek
synonim
nazwy"Rzym".
"Miasto",
p. mgrJarychazaczynasig od "Wprowadzenia",
w ktorymautorna s. 12 i 13
Rozprawa
okre5lacelebadawczerozprawv.

Nastgpujepotemsze56 rozdzial6w.
Pracauzupetniawykazbudowliwzniesionycn
e
manubiisalbozwykorzystaniem
zdobycznych
dzielsztukorazilustracje
i bibliografia.
Pierwszy rozdzial pt. "Zr6dta" zawiera charakterystykgprzekaz6w staro2ytnych
dotyczqcych
tematu,w tym tekst6winskrypcyjnych.
Autor oczywisciedos6 szeroKo
omawiaw tym rozdzialeobszernqkategorig
zr6delmaterialnych,
a zwlaszcza
zabytk6w
archeologicznych,
Drugi rozdzial pt. "Okre6lenia rzymskich lup6w', obejmuje wa2ne kwestie
terminologiczne.
Trzecirozdzialpo6wigcony
jest poglqdomMarkaporcjuszaKatonana dzielasztukiz
tup6w(,Designiset tabulis).
czwartyrozdzialdoryczydziej6wgrabie2yi eksponowania
zdobytych
dzietsztuki.
Piqlyrozdzialdotyczysposob6wwykorzystania
zdobytejbronido ozdobyRzymu.
Sz6styrozdzialm6wio wplywiemanubiaena dzialalno66
budowlana.
Co znajdujemy
w tychrozdzialach?
Rozdzialpierwszyprzedstawiarodzle, zakres i stan zr6de+.Autor wymienia 2r6dla
archeologiczne,
numizmatyczne,
epigraficznei podsumowujestan tych zr6deljako
niezbyl okazaty"pod kEtem ilosciowym".M6wi nastgpnieo 2r6dlachliterackich
podkre6lajqc
(s. 29-30)niewielkieznaczeniewartosciartystycznej
zdobycznych
dziel
sztukidla autor6wrzymskich.
w drugim rozdziale rozprawy aulot tozwaza r62nica znaczeniowqmigdzy+Fiedzif
spolia, praeda i manubiae. Do56 rozpowszechniona
w literaturzezachodniej
interpretacja
przypisujewyrazowipraedaznaczenielup6ww sensiezdobyczyw naturze
(do tej kategoriinalezalybyzatem zrabowanedziela sztuki) natomiasl manubiae
mialybyby6 zdobyczqw pieniqdzuwzglgdniepienigdzmiuzyskanymize sprzeda2y
zdobyczy.opiera sig to na tekscie 2r6dlowymwzietym z Nocy attyckich Aulusa
Gelliusza(cytatna s. 36). Tymczasemp. Jarychzauwaza,iz okresleniemanubiae
bywaloczgstozastgpowaneprzezpraedai spotia.
Pan Jarych slusznieposwigcasporo miejscarozwazaniomna temat terminologii.
Przylaczar6wnie2propozycjeetymologiczne
dotyczqcewyrazu manubiae.
wiele miejscaposwigcaautor roli wodz6ww dysponowaniu
dobramizdobycznymr.
Omawiaprzy tym poglqdywystgpujEce
w literaturzeprzedmiotu.Ta czg66 pracy
zawieram.in. krytykgpoglqd6wJamesaBradforda-churchilla
(s. 45 i nn., zwlaszcza
52). chodzi o kwestigprzynaleznosci
lup6w' Amerykafiskibadaczopowiadasrg za
pafistwowq
wlasno6ciq
lup6w,przyczymwodzowiemoglijedyniedysponowa6lupaml
w
ramachokre6lonychcel6w publicznych.
Autor omawianejrczprary wypowiadasig
przeciwko
tej koncepcji.
Trzeci rozdzialrozprawyzawieraobszernyekskursna temat poglqd6wKatonana
kwestigbogaceniasig elity rzymskiejna zdobyczachwojennych.Jest to niejako
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autonomiczne
zagadnienie.
Podstawowy
motywm6w Katonana ten tematto zalecane
przezniegozachowanie
publicznej.
zdobycznych
d6brartystycznych
dla przestrzeni
W rozdzialeczwaftymznajdujemy
liczneprzykladygrabie2y,rabunkui dalszychlos6w
zagrabionych
dzietsztuki.
Wartotu doda6do wywodu aulota,2e przywolaneprzezefina s. 126 powiedzenie
Mummiusza
zwr6conedo przewo2nik6w,
2e majq w razie utratydziel sztukizwr6ci6
ju2 w staro2ytnosci
nowe,bylodlategoprzylaczane
jako dow6d
(WellejuszPaterkulus)
prostactwa
wodza(Mummiustam rudis fuif,2e rozumianounikatowycharakterdzief
dawnejsztuki,kt6rychnie da sig niczymzastqpi6,natomiastMummiusztraktowalte
jedynew swoimrodzajuprzedmioty
tak jak kaZdyinny towar.Dlategota wypowiedZ
Mummiuszaa2 do p62nejstarozytno6ci
krq2ylaw Srodowisku
greckimjako dowcip,
glupotyrzymskiego
dowodzqcy
wodza.
Rozdzialpiqtydotyczyspecyficznej
kwestiitraktowania
bronizdobytejna wrogu.Mozna
sig zastanawia6,
czy slusznieautor na s. 159 utozsamia"m?stwo"z tacihskimz
jednakwieloznaczno56
terminemvis.Przyjmuj4c
termin6wlaciriskich
nie bgdziemy
tego
poczytywali
zablqd.
Na s. 174 wartobylobymo2eszerzejobja6ni6"wiefice",lakoniczniepotraktowane
w
tekScieautorskim,gdyz wspomnianaw przekazieLiwiusza corona civica by+a
wyjEtkowym
odznaczeniem
bojowymob civesseruatos,
co uzasadniauznaniejej, obok
spoli6w,za podstawedo awansuposiadaczy
poprzezzaliczenie
w skladsenatu.
Rozdzialsz6styjest w istociezasadniczydla tre6cipracy,dotyczybowiemudzialu
artystycznych
lup6w wojennychw architekturze
i urbanistyceRzymu. Tym samym
autor wchodzi na teren opanowanyprzez wybitnychznawc6w topografiiRzymu
republikaiskiego
takichjak FilippoCoarelliczy AdamZiolkowskii wieluinnych.Autor
pracyswobodnieporuszasig w gqszczuinformacji
o rzymskichbudowlachpowstalych
w zwiqzkuze zdobyczamiwojennymi.
Wartoprzyjrze6sig rozprawiemgr Jarychapod kqtem realizaqiprzedstawionych
na
poczqtku
cel6wrozprawy,
czylinastgpujqcych
zadari:
- analiza
terminologii
- om6wieniemechanizm6wgrabie2y(teza, 2e o zaborzedziel sztuki decydowal
material,
z kt6regobylywykonane)
- wpfywtup6wna magnificentia
publica
- wplywfundowania
budowliex manubiisna "przestrzeri"
(miejskfl Rzymu.
W kwestiitermin6wautorwypowiedziat
sig klarownie
i przekonujqco.
Niejestempewny,
pomimowspomnianej
czy mo,zemy,
wy2ejwypowiedziMummiusza,
niewra2liwego
na
waloryautentycznych
zabytk6w(bo chyba nie Zartowal rozmawiajqcz kapitanami
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statkow)i przejaw6wgrubosk6rno5ci
niekt6rychdow6dc6w,odmawiadrzymskiei
arystokracji
czg6ciowoksztalconejprzez Grek6wwrazliwoscina warto66artystycznq
zrabowanych
przedmiot6w.
Chybanie tylko materialdecydowalo grabie2y,chodjest
wiele przekonujqcych
argument6wprzemawiajqcych
za takim spojrzeniemna lupy
woienne,jak np. pozostawienie
przezM. FulwiuszaNobilioraterrakotowych
posEg6w
wykonanychprzez Zeuksisa,natomiastzabraniedziel brqzowychi marmurowych.
Skqdinqdautor rozprawyna s. 124 zauwala na temat Mummiusza,,,2ew6dz byl
poszczeg6lnych
Swiadomy
wartoSci
monument6w".
Znaczenialup6w dla przestrzenipublicznejnie trzebawla6ciwiedowodzi6,ale autor
pracydobrzeto znaczenieuzasadnit
i opatrzylprzykladami.
Wa2nymelementem
wnioskowania
autorajest om6wienie
roliwodz6ww dysponowaniu
lupami oraz przedstawienie
kwestiiuczciwoscitych dysponent6ww Swietlezasad
obowiqzujqcych
pafistwierzymskim.
w republikariskim
Wydajesig, 2e do gl6wnychzalet pracyJarychanale2yszczegolowo66
narracjiopartej
na 2r6dtach.Lekturapracy pozwalatez na dokonaniepewnejobserwacji,kt6ra nie
lezalachybaw intencjiautora.Zgromadzone
faktyutwierdzajq
moimzdaniemczytelnika
rozprawyw rozumieniu,jak doniosleznaczeniemial rozb6jniczyaspekt cywilizacji
rzymskiej,opartejgl6wniena strukturachmilitarnychi na dochodachplynqcychz
grabie2ywojennej.Ustr6jrzymskiwcalenie musibudzi6zachwytu.Rzym
metodycznei
budowalpot?gg i bogactwodzigki wyjqtkowejsprawno6ciarmii i bezwzglgdno5ci
zachlannych
wodz6wi ich podwladnych.
Mamwra2enie,2e autortylkoczg6ciowo
uwzglgdnia
wielkieznaczeniewojenRzymian
z ltalikami.Szkoda,2e do jego lekturnale2qtylko nielicznespo6r6dprac AdrianoLa
Regina,wielkiegoznawcyproblem6w
ltalii.
Waznymaspektemzagadnienia,poruszanymptzez aulora,jest religijneznaczenie
spoli6wumieszczanych
w Swiqtyniach.
Nie ma wqtpliwosci,
ze ju2 w bardzowczesnym
okresiehistoriiRzymui p62niej,zwlaszczaw czasachAugusta,Swiqtynieozdobione
fixaspoliabylynajwa2niejszym
dowodemsukcesuwodzai org2arzymskiego.
- brakujemi nie tylkoplanumiastaRzymu
W tej piacy- archeologicznej
w zamierzeniu
z zaznaczeniem
miejscomawianychw pracy,ale tak2e pr6b wizualnej(a nie tylko
werbalnej)
rekonstrukcji
opisywanych
monument6w.
Dlategopracg pana mgr A. Jarychauwa2albymraczejza pracg historycznq,
a nie
archeologicznq.
Skqdinqd,jako praca historyczna,rczprawata zaslugujena niezlq
ocen?.
llustracjezamieszczonew pracy jako aneks na jej koricu zajmujq 30 stron
ilustracyjnych.
S4 to iluskacjeczarno-biale.
llustracja2 na stronie303 ma w podpisietre56taciriskiejinskrypcji.Reprodukowany
tekst zawierajednak zabawnyblqd. Czytamytam m. in. d(ono) oppured(edet).Aulor

5

pracy kopiujqctekstz wydanianie zwr6ciluwagina to, Ze oppurenie nale2ydo tre6ci
jest to bowiemwyrazwloskiznaczEcy
inskrypcji,
tyle co "lub","albo"i wprowadzlqcy
alternatywnq
mo2liwo56
odczytaniamiejscaw inskrypcji.
Innedrobneblgdytez mozna
znale26
w podpisach
podilustracjami:
np.fot.25 "w Korynie".
Autor reprodukuje
r62neinskrypcje,
fragmentyForma lJrbisRomae,szkicewzigtez
rozmaitych publikacji, jednak nie prezentuje wlasnej wizji graficznej Rzymu
republikariskiegojako przestrzeni usianej rezultatami podboj6w okresu
republikahskiego.
jest obszernai w zasadziekompletna.Nie brak w niej drobnychblgd6w
Bibliografia
literowych,
alewykazjakocalo66jestzadowalajqcy.
Nie rozumiem,co prawda,czymsig r62ni4"wydania"2r6delod "edycji"- autorprsze:
"Zr6dla(wydaniai edycje)".
Autor staral sig dobrze cytowa6lacing i grekg, ale nie uniknqldrobnychpotknig6
literowych.
cytatynietylkoangielskie
ale i francuskie
sq w zasadzienapisanestarannie
i poprawnie.
Nie brak w rozprawier62nychdrobnychblgd6wpisarskichczy potknig6jgzykowych.
Pojawiajq
przecinki,
sigczasemniepotrzebne
np. na s. 159.
Przyldady
spotykanych
btgd6w,to chocia2by:
s. 34 okre5lenie
wyrazumanubiaejako"zwrotu".
s.34 Nieprawidlowa
po polskuodmiananazwiskaVogel:dopelniacz"Vogela"zamiast
normalnego
Vogla.
s. 61 de hostacapta
s. 159 "uwarunkowany
byl od powodzenia"
zamiast"zale2nybyl od powodzenia,'
albo
"uwarunkowany
byl powodzeniem"
na s. 161mowao "braciachKuracjuszach"
zamiast"Kuriacjuszach,'
s. 168 czy o broni mo2nam6wi6,2e byla splqdrowana?
Chybaraczej,'zagrabiona".
jest pochodzenia
Czasownik
"plqdrowa6"
niemieckiego,
tam kontekstymogqby6inne.
na s. 173w przypisie678 autor,kt6ryskqdinqdzwracauwaggnarodzalgramatyczny
pisze"bvlto domus".
lacifiskich
rzeczownik6w
s. 177ksiqgsybilijskich.
s.290 pradedi guerra.
Mo2nasig czasemdopatrzy6
pewnychprze?Jamai
w imionach.
W wykazieSwiqtyrina s. 292 i nn. panuje dziwna niekonsekwencja:
wigkszo66
laciriskich
okre6leiodnoszqcych
pisanajest w takispos6b,jakbynazwy
sig do Swi4tyri
te byly nieodmienne,
np. s. 294 aedesluno Sospita,aedes Pietas.JeSliautorchcial
uniknq6 zastosowanialaciriskiej odmiany, m6gl wprowadzii polski wyraz w
dopelniaczu,
np.,,bogini,
b6stwa"itp.
Autor jest dobrze zorientowanym
w literaturzemtodymbadaczem.Nale2alobymu

o

zapewne
2yczy6,
niecowigcejostro2no6ci
w formulowaniu
opinii.PanAdamJarychjest
niewqtpliwie
ambitnym
mlodymadeptem
naukio staro2ytno6ci,
odznaczajqcym
sigju2
wielomaniezbgdnymi
jego
umiejgtno6ciami,
w zwiqzkuz czymmo2naprzewidywa6
dalszyinteresujqcy
rozw6jw kierunku
badawczym.
Jegopracaobejmujecalyszeregszczegolowych
informacjii bogactwotegomateriafu
jest wyraZnqzaletqpracy.Co wa2niejsze,
2r6dlowego
poruszasig
autorswobodnie
wSr6d
tychdanychi zmierza
do konkretnych
wniosk6w.
Stwierdzam,2e praca mgr Adama Jakuba Jarycha spetniawymaganiastawiane
rozprawom
doktorskimiwnoszg o dopuszczenie
autorado dalszychetap6wprzewodu
doktorskiego.

Prof.dr hab.AdamLukaszewicz
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