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PracEpod powyzszym lltutem stanowi4 dwie czp6ci; pierwsza zostala opublikowana, a
druga, -juZ po recenzji wydawniczej, zlo2ona do druku. Poprzedzonaona zostala wstQpem.
Ponadto w pracy znalazly siE wnioski koricowe, slowniczek, summary, wykaz skr6t6w i
bibliografia podzielona na 2rodla i opracowania. Czp5i pierwsza jest zarazem pierwszym
rozdzialem zat).tulowanymRola miqsa w diecie w okresiepomiqdzy II a VII w. w lwiclle
irddel medycznycft. Natomiast czg3i druga zawiera dwa kolejne rozdzialy opatrzone
nastgpuj4cymi tytutrami: Jajka t, dietetyce,.farmakologii, procedurach terapeulycznych i
szlucekulinarnej oraz Mleko i produkly mleczne.
Chociaz sama objptoS6pracy. kt6ra liczy 505 stronic maszynopisu, na pocz4tku nieco
zaskakuje recenzenta,to w trakcie lektury nabiera on przeSwiadczenia,Ze tak obszernego
zakresu problematyki, kt6ra w tej pracy zostala podjgta, nie da siE chyba w bardziej
skondensowanejformie opracowa6iprzedstawi6. Ale ta obszerno66pracy Swiadczytak2e o
mo2liwo5ciach pisarskich Autorki oraz o bogatym zasobie slownictwa w og61e, a
specjalistycznego
w szczeg6lnoSci.
Podjgta przez doktorantkE tematyka badawcza jest swego rodz.ajunovum zar6wno na
grunoie polskim, jak i w nauce Swiatowej. Badania zai przez ni4 przeprowadzonemajq
charakter interdyscyplinamy, poniewaZ zawierai4 w sobie zagadnieniadotycz4ce historii.
filologii. szeroko rozumianej medycyny. a w jej obrgbie przede wszystkim dietetyki i
f'armakologiioraz dzie.iesztuki kulinamej.
W rozdziale pierwszym Autorka zaprezenlowala niezbEdne wiadomo6ci dotycz4ce
pochodzenia i stopniowego rozprzeslrzenianiasig najpopularniejszych gatunk6w zwiev4l
oraz podala powody, dla kt6rych hodowano te, a nie inne czworonogi lub dlaczego byly
karmione tak4, a nie innq pasz4.Wymienionych zostalo czternaScienastqpuj4cychzwierzqt:
Swinie,owce,kozy, woiy, dziki. dzikiekozy, za14ce
orazptactwo,a spoSr6dniego;kury, gqsi.
ba2anty, pawie, Zurawie, kaczki, golqbie. Autorka om6wila takze organy zwierzEce, kt6re
byly na r6Zne sposoby wykorzystywaneprzede wszystkim w gastronomii; macicE.w4trobE,
wymiE, i4dra, Sledzionq,nerki, pluca. Zol4dek,jEzyk, serce,m6zg i szpik oraz wyroby
wgdliniarskie, a zwlaszcza r62nego rodzaju kielbasy. Wi4zalo sig to z koniecznoSciq

przedstawienia wlaSciwoici dietetycznych kaZdego z omawianych produkt6w. Ponadto
om6wiono wykorzystanie tych sur6wce pochodzenia zwietzEcegow terapeutyce.W tym
samym rozdziale Autorka podjgta tematykg kulinarn4 prezentuj4c w jaki

spos6b

wykorzystywanow sztucekulinamej miEsoi inne produkty odzwierzpce.
Rozdzial drugi

poSwiecony zostal jajkom,

ich

charakterystyce dietetycznej i

farmakologicznej.Autorka om6w rla takze zastosowaniejajek w procedurachterapeutycznych
oraz ich wykorzystaniekuliname. Zwr6cila uwagQ,ze te produkty ze wzglgdu na wiEksz4ich
dostEpnoS6
nie byly juz tak drogie jak migso i jego przetwory, a dziEki temu byly osi4galne
oraz czESciejspoZywane
dla wiqkszoSci6wczesnegospoleczeistwa antyczno-bizanlyhskiego
i chociaz nie byly najwaZniejszym elementem jadlospisu, to stanowily iego istotne
uzupelnienie. Przez dtugt czas
i wykorzystywano tylko jaja gEsie.Pojawienie siE w
1nano
Europie kur spowodowalo, ze tamte zostaly stopniowo !\yparte, a kutze jaja staly sig
powszechnie dostEpne.Przyczynlla sig do tego r6wnieZ ich

niezbyt wyg6rowana cena.

Ponadto stanowily one w miarp rozwoju, a potem dominacji chrzeScijanstwa, staly element
postnejdiety zar6wno duchowieristwa,jak i wiemych.
Trzeci rozdzial zawierarozwaiania dotycz4cemleka i produkt6w pochodnych.Nigdy nie
stalo sig ono podstawowym napojem, kt6rym nadal bylo wino. Chodzi'przede wszystkim o
mleko kozie i owcze. Bylo ono napojem zwlaszczamieszkaric6wwsi, lako 2e w rejonie
Morza Sr6dziemnego nadal utrzymywala siE tradycja picia wina. Wiedza na temat
wlaSciwoSciodzywczych mleka byla powszechnieznana,co wynika z traktat6w medycznych.
Potwierdzaj4j4 wiadomoSci zawarle w 6wczesnej literaturze agronomicznej.Produkcja zaS
serabyla bardzo rozpowszechniona,o czym Swiadczymn6stwo gatunk6w oraz t62ne sposoby
wykorzystania
go w gastronomii.
Do pracy dol4czona zostala bardzo obszema bibliografia, kt6ra przedstawia siq
imponuj4co i liczy u;r.54 strony maszynopisu.Podzielonazostala na 2r6dla i opracowania.
Poprzedza jA u,ryk- skr6t6w. Wymienione w niei pozycje zostaly w spos6b bardzo
kompetentny wykorzystane w pracy, o czym Swiadczq czQste i obszeme otaz bardzo
przypisy.
szczeg6lowe
Ramy czasowe, jakie nakreSlila sobie Autorka dla swoich rozwaZah, zamykaj4 sig
pomipdzy II i VII wiekiem n.e. W tym okresie dzialali najwaZnieisireprezentancisztuki
medycznej epoki p62negoantyku i Bizancjum. Doktorantka przebadalamaterialy 2r6dlowe t
udowodnila istnienie ci4gloScitradycji dietetyczno-farmakologicznei,kt6ra siQgalaantyku i
trwala nieprzerwaniew epoceSredniowiecza.

Trzeba podkre6li6 doskonal4znajomoS6jqzyk6w klasycznych, lo znaczy greki i laciny
oraz igzyk6w nowozytnych, kt6rq wykazala sig doktorantka.Dzigki temu mogla sprawnie
poruszai siE w przebogatej literaturze przedmiotu, a Iakie korzyslai bezposrednio z
oryginalnych 2r6del ustalaj4cniekiedy wlaSciweipoprawne znaczenieniekt6rych termin6w i
poj96, kt6re do tej pory byly niekiedy blEdnie interpretowanew literaturze przedmiotu.
Bardzo waZnym elementemtej pracyjest zalqczonyslowniczekgrecko-polski,dziEki kt6remu
jej lektura jest znacznie latwiejsza. USciSlaon i doprecyzowujeniekt6re pojEcia i teminy,
kt6re iuZ w poprawnej formie wejd4 zapewne do obiegu naukowego przede wszystkim w
polskiej literaturzeprzedmiotu.
Podstawowym Zr6dlem w badaniach doktorantki byl zgromadzony ptzez ni4 material,
kt6ry powstal w wyniku wlasnej wieloletniej pracy translatorskiej,przedewszystkim greckich
traktat6w medycznych. Autorka nie mogla wykorzysta6 przeklad6w dziel interesujqcychJ4
autor6w najpzyk polski lub jgzyki kongresowe,poniewazniekt6rych po prostu nie ma.
PoniewaZpierwsza czp!;t pracy zostala1u2opublikowana,a druga,uzyskawszypozltywn4
occnq, jest juZ zloZona do druku, recenzent poniek4d automatycznie .lest zwolniony z
postawienia wniosku o ogloszenie tej niezwykle cennej pracy drukiem. Jednak2e chcE
postr-rlowa6
opublikowaniejej w caloSciw jgzyku kongresowym,a konkretniew iEzyku
angielskim,aby w ten spos6bweszlado Swiatowegoobiegu literatury.
Pani mgr Zofia Rze2nicka wkazala sig uysok4 kompetencj4 badawcz4 w zakreste
rozumienia i interpretacji tekst6w greckich i lacihskich. Jej wywody sE naleZycie
udokumentowane. Zapoznala siE gruntownie z dostEpn4 Jej literaturq przedmiotu, w
przewaZaj4cejczESciobcojgzyczn4 z kt6rej potrafila w spos6b kr1'tyczny skorzystai Na
slowa uznaniazaslugujedoskonalepanowanienad tak obszem4tematyk4.
Pragngz calym przekonaniemstwierdzi6,2e Autorka w pelni osi4gnElai zrealizowaia w
tej pracy wszystkie cele, jakie sobie postawila podejmuj4c sig tak trudnego tematu
badawczego.
Pracaw pelni zaslugujena wyr6Znieniewspanial4nagrod4.
Konkluzja. Pani mgr Zofia Rze2nicka przedstawila temat swojei pracy doktorskiej
obszemie, dokladnie i wyczerpuj4co. Nie pominEla praktycznie Zadnych szczeg6l6w i w
kaz.dymz nich szukalablizszegoi dalszegozwiEzkuz opracowywanymtematem. W efekcie
jest to praca wielce erudycyjna, bardzo dobrze obudowana dostEpnqJej literaturfu ktirra
zostalawykorzystanaw spos6bdojrzaly i krytyczny.
Praca zostalanapisanawarlkim stylem i poprawnymjqzykiem. Swiadczy to o bardzo
dobrym opanowaniuwarsztatufilologicznego.

W caloScioceniam pracEjednoznaczniepozytywnie. Pani mgr Zofta Rze2nicka wykazala
w tej pracy, 2e jest bardzo dobrze przygotowana pod wzglpdem metodologicznym do
rozwi4zywantabardzotrudnych problem6w badawczych.Stwierdzam,Ze doktorantkaw pelni
osi4gnElai zrealizowalawszystkiecele,jakie sobiepostawila.
Oceniaj4c pod wzglgdem merytorycznym zawarto1l pracy, je struktuQ wewnQtrznQoraz
szatqjgzykow4 i starannosiopracowanianalezy stwiefdzid,izjest to w kaZdym aspekcieopus
perfectum.
Gdyby trzeba bylo tE pracE obdanye wieloma komplementami, na kt6re z pewnoSci4
zasluguje,to wszystkie przyrniotniki musialyby by6 w stopniu najwyZszymi zaczyna' siEod
nsl...
Reasumuj4c stwierdzam, 2e praca doktorska Pani Zofri RzeLnickiej pt. Miqso i produkty
zwierzqce w dietetyce, procedurach terapeutycznych i piastronomii antyku i wczesnego
Bizancjum na podstawie wybranych irddel medycznych, spetnia calkowicie wymaganla
stawianerozprawom doktorskim i dlatego w noszQo dopuszczeniejej do dalszych etapow

go.
przewodudoktorskie

UniwersyetMik
W Toruniu
2016roku
Toruri.15listooada

Drekanar
wyd,ia[ Fito

L.dz.--..--

4

