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rozpoznane dziedziny mediewistyki (takie jak dzieje niższego kleru, związki  czeladnicze, różne aspekty dziejów gospodarczych, 
kwestie przekazu rękopiśmiennego) — decydują  o trwałej wartości omówionej tu publikacji. 

Jerzy  Strzelczyk 

Adam Z i ó ł k o w s k i , The Temples of  Mid-Republikan Rome and their Historical and Topogra-
phical Context, „L'ERMA" di Bretschneider, Roma 1992, ss. 341 (Sagi di Storia Antica 4). 

W 1992 ukazała się w Rzymie, w nadzwyczaj prestiżowym wydawnictwie „L'ERMA" di Bretschneider, bardzo cenna 
książka  Adama Ziółkowskiego o świątyniach  w Rzymie średniorepublikańskim. Praca ta formalnie  należy do typu studiów 
kwalifikowanych  jako badania topograficzne.  Ten kierunek badań, nie mający  w Polsce większych tradycji, jest niesłychanie 
rozbudowany zwłaszcza w nauce włoskiej. Topografia  stanowi we Włoszech jeden z trzech zasadniczych kierunków studiów 
archeologicznych. W nowszej literaturze, nie tylko zresztą  włoskiej, obserwujemy liczne próby odmiennego spojrzenia na 
problematykę topografii  Rzymu, wyjścia poza zaklęty krąg  dyskusji wokół lokalizacji poszczególnych obiektów. Nowe tendencje 
zmierzają  przede wszystkim do silnego wyeksponowania wątków  badań socjotopograficznych  i urbanistycznych oraz eksponują 
powiązania  studiów topograficznych  z historią  polityczną,  społeczną  oraz historią  religii starożytnego Rzymu. 

Praca A. Z i ó ł k o w s k i e g o stanowi liczącą  się pozycję propagującą  ten nowy kierunek badań nad topografią 
starożytnego Rzymu. Jest to studium wykorzystujące  materiał topograficzny  do badań historycznych i prawnych nad 
powstaniem świątyń  w Rzymie republikańskim. Właśnie ta wielowątkowość  pracy i trudności z jej jednoznacznym za-
kwalifikowaniem  (praca z zakresu historii politycznej, historii społecznej, czy też z historii religii?) świadczyć może o jej randze. 

Praca A. Ziółkowskiego poświęcona jest powstałym na terenie miasta Rzymu świątyniom  publicznym z okresu 
średniorepublikańskiego, tj. z lat 396-219. Autora interesuje właściwie tylko jeden, ale za to zasadniczy wątek  tej problematyki, 
a mianowicie fundowanie  świątyń  publicznych. W centrum uwagi Autora znalazły się takie kwestie, jak lokalizacja świątyń, 
chronologia ich powstania, osoby fundatorów  oraz kontekst historyczny ich budowy. Wszystkie te zagadnienia są  rozpatrywane 
zarówno w aspekcie poszczególnych budowli sakralnych, jak też globalnie, przy omawianiu zjawiska powstawania świątyń 
analizowanego w kategoriach historii społecznej i historii urbanistyki. 

Praca składa się z dwóch wyraźnie wyodrębniających  się części. Pierwsza przynosi katalog wszystkich świątyń  publicznych 
z lat 396-219. Druga zaś stanowi, jak mówi podtytuł, próbę spojrzenia na kontekst historyczny i topograficzny  ich powstania. 
Część katalogowa pracy omawia w układzie alfabetycznym  63 obiekty, zktórych 51 zostało zakwalifikowanych  przez Autora do 
interesującej  go kategorii aedes  publica populi Romani Quiritium powstałych w latach 396-219. Każdemu z obiektów został 
poświęcony artykuł liczący  kilka, a nawet kilkanaście stron. 

Część katalogowa pracy nie jest tylko aneksem materiałowym do syntetycznej partii rozprawy, ale posiada walor 
niezależnych studiów. Nie jest to też tylko bardzo potrzebne aggiornamento  podstawowej pracy P l a t n e r a i A s h b y ' e g o : 
A Topographical Dictionary of  Ancient Rome, wydanej przed sześćdziesięciu laty. Mamy tu bowiem do czynienia z wnikliwymi 
studiami monograficznymi  poświęconymi zarówno lokalizacji poszczególnych świątyń,  jak również okolicznościom ich 
powstania oraz osobom fundatorów.  Autor nie tylko podsumowuje wcześniejsze dyskusje, zwłaszcza ostatnich sześćdziesięciu 
lat, od czasów ukazania się Słownika P l a t n e r a i A s h b y ' e g o , ale również w wielu wypadkach podaje własne 
propozycje interpretacyjne. W odniesieniu do sześciu świątyń  (Feronia,  Flora  in Colle,  luno Curritis,  Iuturna,  Penates, Tellus) 
mamy do czynienia z próbami nowej ich lokalizacji. Dotyczą  one z reguły znanych obiektów sakralnych, których umiejscowienie 
było przedmiotem ogromnych sporów. Tak np. Adam Ziółkowski włączył  się w dyskusję wokół identyfikacji  czterech świątyń 
odkrytych w okresie międzywojennym na Largo Argentina,  które stanowią  najbardziej znany, nawet z punktu widzenia masowej 
turystyki, kompleks obiektów sakralnych z okresu średniorepublikańskiego. Według bardzo przekonującej  interpretacji Adama 
Ziółkowskiego świątynię  A należy identyfikować  z aedes  Feroniae,  a świątynię  С z aedes  Iuturnae. 

Adam Ziółkowski podjął  też śmiałą  próbę dyskusji z „największą  rewolucją"  w badaniach nad topografią  starożytnego 
Rzymu dokonaną  w ostatnich latach. Jest nią  koncepcja Filippo Coarelli'ego zaprezentowana w jego książce  II Foro Romano. 
Perido arcaico (Roma 1983), która zmieniła całkowicie przyjmowaną  dotychczas trasę przebiegu Sacra  Via.  Najnowsze badania 
archeologiczne wykazały, że w debacie tej rację miał Adam Ziółkowski postulujący  powrót do dotychczasowej wulgaty 
interpretacyjnej. Nie jest to jednak mechaniczny powrót do starych poglądów  i starych lokalizacji. Przy okazji tej wielkiej dyskusji 
z najlepszym współczesnym znawcą  topografii  Rzymu, jakim jest bez wątpienia  Filippo Coarelli, Adam Ziółkowski prezentuje 
nową  lokalizację niektórych świątyń.  Te ustalenia mogą  mieć dalsze znaczenie w badaniach nad topografią  centrum Rzymu. 

Propozycje nowych lokalizacji świątyń  będących  podstawowym elementem tkanki urbanistycznej Rzymu należą  do 
najbardziej może efektownych  osiągnięć  w badaniach nad topografią  Rzymu, osiągnięć,  które dają  badaczowi nazwisko 
w bardzo licznej grupie specjalistów zajmujących  się topografią  Rzymu. 

Z punktu widzenia historycznego istotniejszy jest może inny wątek  studiów Adama Ziółkowskiego nad poszczególnymi 
świątyniami,  wątek  zmierzający  do odpowiedzi na pytanie — kto był ich fundatorem  oraz kiedy i w jakich okolicznościach 
historycznych one powstały. Tu ciężar gatunkowy własnych ustaleń Adama Ziółkowskiego jest chyba największy. Trzeba przy 
tym pamiętać, że ta perspektywa badań w dotychczasowych studiach nad topografią  Rzymu nie była raczej specjalnie 
eksponowana. 

Aby w pełni zaprezentować osiągnięcia  A. Ziółkowskiego zmierzające  do osadzenia fundacji  poszczególnych świątyń 
w kontekście historycznym należałoby właściwie omówić większość analiz poświęconych konkretnym obiektom sakralnym. 
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Przykładowo można byłoby tu wymienić analizę powstawania świątyń  w latach poprzedzających  bezpośrednio II wojnę punicką. 
W atmosferze  zagrożenia najazdem Gallów Rzymianie budują  świątynie  bóstw opiekuńczych sąsiednich  miast, będące  symbolem 
jedności terrae Italiae przeciwko najazdowi z północy. Z kolei analiza okoliczności powstania świątyń  Fortuny Publicznej 
(Fortuna  Publica) pozwoliła Autorowi na wyjaśnienie pewnych zagadnień związanych  z walkami politycznymi w Rzymie pod 
koniec I wojny punickiej. Rozważania A. Ziółkowskiego wykraczają  często poza zakreślone w pracy ramy czasowe. Tak np. dla 
wyjaśnienia powstania świątyni  Jowisza Niezwyciężonego (Iuppiter  Invictus  in Palatió)  Autor zajął  się pewnymi aspektami 
polityki religijnej cesarzy Heliogabala i Aleksandra Sewera. 

Mocną  stroną  omawianych studiów nad dziejami poszczególnych świątyń  rzymskich jest całościowe spojrzenie na badane 
przez niego fakty  jednostkowe. W przeciwieństwie do wielu prac poświęconych poszczególnym bóstwom, czy też topografii 
poszczególnych dzielnic Rzymu, gdzie często przyjmowano dość dowolne kryteria interpretacyjne pozwalające  na lokalizowanie 
i datowanie świątyń,  Adam Ziółkowski konsekwentnie trzyma się pewnych zasad zweryfikowanych  również przez jego badania 
szczegółowe. Taką  konsekwencję widać przede wszystkim w stosunku do zasady głoszącej,  że w oficjalnym  kalendarzu rzymskim 
każda świątynia  miała tylko jedno święto — dies  natalis,  czyli rocznicę dedykacji. Dwukrotne wymienienie danego bóstwa 
z odpowiednim epitetem w jednym kalendarzu, lub też w kalendarzach sobie współczesnych, musi oznaczać istnienie dwóch 
różnych świątyń  tego bóstwa. Druga zasada głosi, że Liwiusz skrupulatnie podawał dedykację każdej świątyni  publicznej. 
W związku  z tym świątynie,  których data powstania nie jest nam znana musiały być wzniesione w latach, dla których nie 
zachował się w całości tekst tego historyka łacińskiego, tj. w latach 292-219 lub też po 180/167. Zasady te były już dawno 
sformułowane,  lecz rzadko uwzględniano je w konkretnej praktyce badawczej. 

Zasięg oraz ciężar gatunkowy ustaleń Adama Ziółkowskiego dotyczący  historii poszczególnych świątyń  rzymskich staje się 
w pełni widoczny, gdy porównamy zaprezentowaną  w pracy listę chronologiczną  świątyń  z analogiczną  listą  znajdującą  się 
w podręczniku religii rzymskiej K. L a 11 e. Lista Ziółkowskiego, różniąca  się dość istotnie od ustaleń Lattego, wielokrotnie 
przypomina ustalenia G. W i s s o w y z analogicznego, wcześniejszego podręcznika historii religii. Badania Adama 
Ziółkowskiego nad historią  poszczególnych świątyń,  które mogłyby stanowić odrębną,  bardzo wartościową  pracę, zostały 
wykorzystane do wyciągnięcia  szeregu wniosków o charakterze ogólnym. Dotyczą  one trzech zakresów problematyki, 
a mianowicie prawnej, historycznej i topograficznej. 

W zakresie problematyki prawnej Autor zajmuje się takimi kwestiami, jak ślubowanie wybudowania świątyni  (votum),  jej 
locatio,  czyli wyznaczenie miejsca budowy oraz dedicate  (dedykacja) po jej wzniesieniu w sensie materialnym. Na szczególną  uwagę 
zasługuje zerwanie z pewną  tradycyjną  perspektywą  narzuconą  przez zachowane źródła, perspektywą,  która eksponowała przede 
wszystkim problem dedicatio  świątyń.  Wcześniejsze fazy,  decydujące  w rzeczywistości o wyborze bóstwa, któremu miała być 
wzniesiona świątynia  oraz wybór miejsca na świątynię,  były nieomal zupełnie pomijane w literaturze przedmiotu. Rozważania te 
rzucają  światło nie tylko na samą  problematykę budowy świątyni,  lecz również na pewne zagadnienia z zakresu prawa auguralnego. 

Komentarz historyczny stara się wyjaśnić liczne skomplikowane zjawiska związane  z faktem  ślubowania, lokowania 
i dedykowania świątyń  publicznych przez poszczególnych przedstawicieli arystokracji rzymskiej. Były to przede wszystkim 
świątynie  wznoszone przez zwycięskich wodzów z łupów zdobytych na wojnie (ex  manubiis), lub też przez edylów z pieniędzy 
pochodzących  z nakładanych przez nich kar (ex  multaticia  pecunia). Autor przedstawia najrozmaitsze konflikty  związane 
z budową  tych świątyń,  które powstawały często w wyniku rywalizacji między poszczególnymi przedstawicielami stanu 
senatorskiego dążącymi  do swoistej autoreklamy. Budowa świątyń  ex manubiis była, jak to przekonywająco  wykazał A. 
Ziółkowski, jednym z podstawowych sposobów zagospodarowywania ogromnych łupów zdobytych w czasie wojen prowadzo-
nych przez Rzym. Tak więc „komentarz historyczny" wprowadza czytelnika niejako w środek walk politycznych wewnątrz 
rzymskiej elity władzy okresu średniorepublikańskiego. Co więcej, spojrzenie na tę problematykę w perspektywie ślubowania 
i dedykowania świątyń  w istotny sposób wzbogaca naszą  wiedzę o tych konfliktach.  Wymaga to jednak pełnego zrozumienia 
reguł, którymi kierowano się przy wykonywaniu tych czynności i to właśnie reguł z zakresu prawa publicznego i sakralnego. 

Prawdziwą  jednak rewelację przynosi „komentarz topograficzny"  do mapy rozmieszczenia świątyń  publicznych wzniesio-
nych w okresie średniorepublikańskim. Ich rozrzut, jak to już dawno stwierdzono, był bardzo nierównomierny. W literaturze 
powszechnie prawie przyjmowano sformułowaną  jeszcze w pierwszej połowie XIX w. tzw. regułę Ambroscha głoszącą,  że 
świątynie  obcych bóstw (sacra  peregrina)  musiano lokalizować poza sakralną  granicą  miasta Rzymu (pomerium),  podczas gdy 
w obrębie pomerium czczono bóstwa rodzime. Ziółkowski wykazał całkowitą  błędność tych koncepcji, co więcej, pokusił się 
o wyjaśnienie, jakimi zasadami Rzymianie kierowali się przy wyborze miejsca na świątynię.  Według Autora w obrębie pomerium 
świątynie  lokowano na terenach, gdzie tradycja umieszczała pierwotne oppida  Latynów i Sabinów. W ten sposób rozważania nad 
lokalizacją  świątyń  średniorepublikańskich rzucają  światło również i na początki  Rzymu. 

Bardzo cenne są  też sugestie Autora dotyczące  względnej nieobecności kultów obcego pochodzenia wewnątrz  pomerium. Był 
to po prostu wynik prozaicznego braku miejsca w gęsto zaludnionym od pradawnych czasów centrum Rzymu. Mogły tam 
powstawać świątynie  niemal wyłącznie  tych bóstw, które poprzednio miały już tu swoje okręgi kultowe. Odrębnym problemem są 
zasady lokowania świątyń  extra pomerium, gdzie fundatorzy  mieli nieograniczoną  prawie swobodę w wyborze miejsca dla swych 
fundacji.  W rzeczywistości możemy zaobserwować zjawisko koncentrowania się świątyń  na pewnych obszarach takich jak 
Awentyn, czy później Pole Marsowe. Autor próbuje zinterpretować ten dość specyficzny  rozkład topograficzny  świątyń 
rzymskich. Jednym z głównych, choć nie jedynym, czynnikiem wyznaczającym  lokalizację świątyń  wznoszonych przez 
zwycięskich wodzów, była trasa pochodu triumfalnego. 

Książka  Adama Ziółkowskiego świadczy o doskonałej orientacji Autora w najrozmaitszych aspektach historii Rzymu 
republikańskiego, i nie tylko republikańskiego. Autor panuje nie tylko nad problematyką  topografii  Rzymu, ale również nad 
historią  religii, historią  polityczną  i społeczno-gospodarczą.  Praca przynosi wiele uściśleń szczegółowych. Należy przypomnieć, 
że w wypadku sześciu świątyń  na 63 omawiane w książce,  Autor proponuje własną  ich lokalizację. Jeszcze liczniejsze są  ustalenia 
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dotyczące  kontekstu historycznego ich powstania. Książka  zawiera wiele cennych koncepcji o charakterze bardziej ogólnym. 
Niektóre z nich, jak np. obalenie tezy o wyłączeniu  obcych kultów z terenów leżących  wewnątrz  pomerium, dotyczą  ustaleń 
o charakterze podręcznikowym. 

Pełne panowanie nad przedmiotem, szerokość i oryginalność ujęcia, poziom erudycyjny, wykorzystanie literatury, wreszcie 
forma  językowa i bardzo przyzwoita szata edytorska, wszystko to sprawia, iż książka  Adama Ziółkowskiego jest pracą 
prawdziwie europejską  (w rzeczywistości plasuje się znacznie powyżej średniego poziomu europejskiego), o czym świadczy 
zresztą  jej wydanie w ekskluzywnej serii prestiżowego wydawnictwa. W chwili, gdy Polska „zmierza do Europy", istnienie tego 
rodzaju wizytówek naukowych nabiera szczególnie wielkiego znaczenia. 

Jerzy  Kolendo 

Rościsław Ż e r e l ik , Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, [Acta TJniversitatis 
Wratislaviensis nr 1258], Historia ХСП, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991, 
ss. 408. 

Jeszcze przed kilku laty Wacław К o r t a, omawiając  stan wiedzy nad średniowiecznym Śląskiem,  za obszar szczególnie 
zaniedbany uznał badania nad kancelariami. Wkrótce jednak ukazywać zaczęły się liczne prace z tej właśnie dziedziny, przede 
wszystkim poświęcone poszczególnym kancelariom książęcym,  jakich mnóstwo na rozbitym politycznie Śląsku.  Z reguły prace te 
miały głównie walor przyczynków, nie tyle zresztą  z powodu ograniczonego zakresu tematycznego, ile z racji przyjętej metody 
badań. Skupiano się głównie na drobiazgowym rozbiorze dyktatu, nie zawsze potrafiąc  połączyć  to z innymi elementami analizy 
dyplomatycznej. Pomijano bardzo ważne niekiedy zagadnienia, także z zakresu organizacji kancelarii. Z dotychczasowych prac 
nie wyłania się też wciąż  ogólniejszy obraz funkcjonowania  kancelarii w społeczeństwie. 

Ukazanie się kolejnej pracy Rościsława Ż e r e 1 i к a zwiastuje jakby nowy etap w rozwoju badań nad śląską 
dyplomatyką.  Mamy tym razem do czynienia z tematem o zupełnie innym niż dotąd  ciężarze gatunkowym. Chodzi bowiem 
o obserwację na przestrzeni ponad wieku dobrze zorganizowanej i rozbudowanej kancelarii kościelnej, której zachowana do dziś 
produkcja sięga 500 dokumentów. Rzecz ma więc znaczenie zasadnicze także i dla rozważań o początkach  kancelarii kościelnych 
w całej Polsce — żadna wszak inna instytucja w Polsce tego czasu nie może się poszczycić tak imponującą  dokumentacją. 

Rzecz składa się — oprócz Wstępu (pokrótce przestawiającego  stan badań i podstawę źródłową)  — z wprowadzającego 
rozdziału o autentyczności dokumentów (s. 24-33) oraz z pięciu rozdziałów chronologicznych, dotyczących  najpierw „okresu 
przedkancelaryjnego", tj. z grubsza rzecz biorąc,  XII w. (s. 34-57), a następnie pontyfikatów  kolejnych biskupów ХШ w.: 
Wawrzyńca, Tomasza I, Tomasza П (tu znalazły się też na s. 200 krótkie uwagi o dokumentach administrującego  diecezją 
w latach 1268-1270 księcia Władysława, korzystającego  głównie z usług kancelarii książęcej)  i Jana Romki (zm. 1301). Na końcu 
obszerny Aneks zawiera kilkadziesiąt  tabel z różnymi zestawieniami dokumentów. Ważnym uzupełnieniem rozprawy jest osobno 
opublikowany artykuł o Wpływach obcych w kancelarii biskupów wrocławskich do 1301 roku (Acta Universitatis Wratislavien-
sis, Historia 98, 1993, s. 33-44). 

Zamknięcie badań na roku 1301 może być dyskusyjne. Zdawał sobie z tego sprawę sam Autor (s. 11-12). Uznać należy chyba 
jego argument, że właśnie za Jana Romki wyodrębniła się osobna kancelaria kapitulna, co stanowi pewien przełom w dziejach 
kancelarii biskupiej. Z drugiej jednak strony podnieść można, że —jak się z reguły przyjmuje — dopiero za Henryka z Wierzbna 
(1302-1319) biskupi ostatecznie zamknęli budowę władztwa nyskiego, co uczyniło z nich także i książąt  dzielnicowych, 
wpływając  oczywiście również na pracę i organizację kancelarii biskupiej. Długoletni zaś wakans po śmierci Henryka stanowi 
najwyraźniejszą  cezurę w dziejach biskupstwa. Pamiętać jednak też trzeba, że ewentualne włączenie  pontyfikatu  jeszcze jednego 
biskupa w obręb zainteresowań, to kolejne setki dokumentów do przebadania. 

Pierwszy rozdział zestawia dokumenty uznane za falsyfikaty.  Autor z reguły ogranicza się do referowania  poglądów 
poprzedników, niekiedy dorzucając  jednak własne spostrzeżenia. Nie przekonuje mnie jedynie argumentacja w odniesieniu do 
dwóch dokumentów Jana Romki z 1299 i 1301 r. (SR nr 2568, 2632). W pierwszym przypadku użycie niespotykanej poza tym 
korroboracji, to jeszcze za mało do orzeczenia o fałszerstwie.  W obydwu zaś R. Żerelik podnosi, że chodzi o potwierdzenie 
wcześniejszych falsyfikatów;  założenie jednak, że autentyczny transumpt nie mógł zawierać fałszywego  dokumentu, skoro 
kancelaria biskupia badała autentyczność przedkładanych jej aktów, nie wydaje się uprawnione. Jest to zdecydowane 
przecenianie krytycyzmu średniowiecznych kancelistów, choć w rozważanej kancelarii starano się rzetelnie sprawdzać 
przynoszone akta. Autor poświęcił temu zagadnieniu osobny artykuł (Badanie autentyczności dokumentów w kancelarii 
biskupów wrocławskich w XIII wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1163, Historia 82, 1991, s. 111 п.). Przedstawiony 
tam materiał nie przekonuje jednak, że kancelaria rzeczywiście nieomylnie potrafiła  badać przedkładane jej dokumenty. Pominął 
zresztą  Autor arcyciekawy (choć niepewny o tyle, że znany tylko z formularza)  akt: biskup Tomasz I w 1254 r. odmówił przyjęcia 
pewnego Włocha z prowizją  papieską  na prebendę we Wrocławiu, podważając  — na podstawie znamion wewnętrznych (tam in 
construccione, quam in intellectu  non modicas  habet dubitaciones)  —pismo papieskie ( I . H l a v â c e k , Novy ziomek formulare 
Tobiâse z Bechynë, Ceskoslovensky ćasopis historicky 6, 1958, s. 554). 

Zabrakło niestety rozważań o początkach  polskiej (a na jej tle — wrocławskiej) dyplomatyki biskupiej; króciutkie uwagi 
w rozdziale I (s. 36) nie stają  za omówienie tego problemu. Nie uwypuklono powolnego kształtowania się w ciągu  XII w. formy 
dokumentu biskupiego. Tymczasem widać tu wyraźnie typowy rozwój od niezdecydowanej postaci dyplomu-notycji (akt 
Roberta z 1139 r.) poprzez uwierzytelnianie przedłożeń odbiorcy aż do własnej produkcji w pełni rozwiniętych dokumentów 


