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  Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Zimnowodzkiej
   pt. Miejsca kultu męczenników hispano-rzymskich
    i wizygockich na półwyspie Iberyjskim (IV–VIII w.)

Praca  doktorska  mgr  Anny  Zimnowodzkiej  obejmuje  311  stron  tekstu  z

ilustracjami i  bibliografią oraz z trzema aneksami w postaci tablic.  Właściwy tekst

dysertacji  zawarty jest  w czterech rozdziałach, które poprzedza  Wstęp,  a zamyka

podsumowanie. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzenia do głównego

opracowania  materiału  naukowego  i  z  konieczności  stanowią  kompilację  dużej

wiedzy opanowanej przez Autorkę: I. Dzieje chrześcijaństwa na półwyspie Iberyjskim

od początków do najazdu arabskiego, czyli historia tamtejszego chrześcijaństwa od

IV do VIII w.; II. Historia badań nad miejscami kultu męczenników, czyli stan badań w

ramach wybranej problematyki. Zaś dwa następne rozdziały pracy: III.  Prezentacja

materiału źródłowego oraz IV. Miejsca kultu męczenników na półwyspie Iberyjskim w

świetle  źródeł  pisanych  i  archeologicznych stanowią  merytoryczne  opracowanie

zebranego  przez  Autorkę  materiału  badawczego.  Dysertację  zamyka  wykaz  i

rozwinięcie  skrótów  cytowanej  literatury,  bogata  i  poprawnie  usystematyzowana

bibliografia  oraz  wspomniane  tabele  syntetycznie,  ujmujące  podstawowe  dane

odnośnie imion męczenników i miejsc ich kultu oraz ruchomych znalezisk ten kult

poświadczających. 

Przechodząc do szczegółowej oceny kolejnych rozdziałów samej dysertacji,

chciałabym podkreślić, że całość opracowania świadczy o ogromnym wkładzie pracy

Autorki, która zgłębiła przebogatą literaturę przedmiotu, zapoznała się z dużą liczbą

źródeł pisanych oraz zna z autopsji omawiane miejsca, a także – co jest chwalebne –

wykazuje się sceptycyzmem i ostrożnością interpretacyjną. Trzeba też podkreślić, że

Autorka - jako filolog-iberysta po ukończeniu pierwszego kierunku studiów wyższych

-  mogła  w  pełni  wykorzystać  hiszpańską  literaturę  przedmiotu,  do  której  my

archeolodzy  w  Polsce  nie  mamy  w  ogóle  dostępu.  Zatem  nie  znając  wielu

cytowanych  pozycji  bibliograficznych  oraz  nie  będąc  specjalistą  od  tego  regionu,

aczkolwiek   znając  wczesne  chrześcijaństwo  na  innych  obszarach  wokół  morza
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Śródziemnego,  spróbuję  ocenić,  czy mgr  Zimnowodzkiej  udało  się  osiągnąć cele

założone  na  początku  pracy  i  czy  jej  analiza  świadectw  materialnych  kultu

męczenników  z  późnoantycznej  i  wczesnośredniowiecznej  Hiszpanii  została

przeprowadzona prawidłowo i z sukcesem. Autorka bowiem postanowiła sprawdzić,

na  ile  ogólna wiedza,  religijna tradycja  lokalna i  szczególne informacje ze źródeł

pisanych o najstarszym kulcie męczenników chrześcijańskich w Hiszpanii dają się

potwierdzić materialnymi świadectwami epigraficznymi i archeologicznymi.

Anna Zimnowodzka już na początku  Wstępu do swojej pracy tłumaczy się z

założonego  a  priori ograniczenia  merytorycznego,  a  mianowicie  do  analizy  kultu

wyłącznie męczenników „miejscowych” oraz podaje racje wykluczenia z opracowania

kultu męczenników „importowanych” na półwyspie Iberyjskim. Nie w pełni wydaje mi

się  to  właściwe,  gdyż  takie  ograniczenie  sztucznie  zawęża  badany  fenomen

kulturowy, A przecież to, co się działo w późnoantycznych prowincjach Hispanii nie

było  wyjątkiem  w  ówczesnej  chrześcijańskiej  Oikoumene i  przynajmniej  krótkie

zasygnalizowanie, kto spośród ogólnie popularnych męczenników z Rzymu (np. Piotr

i Paweł), z Jerozolimy (np. Szczepan) czy z Kartaginy (np. Cyprian) był czczony na

półwyspie  Iberyjskim w omawianym czasie  (por.  Yvette  Duval  (1931-2006),  Loca

Sanctorum Africae.  Le  culte  des martyrs  en  Afrique du IVe au VIIe siècle,  Rome

1982).  Takie  porównanie  zobrazowałoby,  jak  kult  „miejscowych”  męczenników

odnosił  się do formy i  treści kultu innych bardzo popularnych wówczas świadków

wiary  chrześcijańskich  z  Europy,  Azji  i  Afryki  Północnej.  W tym  samym  Wstępie

Autorka, tym razem przekonywująco, uzasadnia swój wybór zakresu pracy, zarówno

terytorialnego do samego półwyspu - bez Balearów i Mauretanii,  mimo iż w IV w.

należały one administracyjnie do Dioecesis Hispaniarum - jak i chronologicznego - do

okresu  od  259  r.  (data  najstarszego  źródła  pisanego  dotyczącego  kultu

męczenników)  do  711  r.,  (początek  arabskiej  inwazji  na  półwysep  Iberyjski

stanowiącej umowną, ale wygodną cezurę między antykiem i średniowieczem).

W I.  rozdziale  mgr  Zimnowodzka  zarysowuje  przejrzyście  -  posługując  się

licznymi, wnikliwymi przypisami w oparciu o obcą literaturę - historię chrześcijaństwa

na  półwyspie  Iberyjskim:  od  jego  „prehistorii”,  tzn.  panowania  tam  Rzymian  we

wczesnym Cesarstwie i od właściwych początków chrześcijaństwa, czyli pierwszych

historycznych wzmianek (koniec I  w.)  oraz od wczesnego okresu (II-III  w.);  przez

wielkie prześladowania, zarysowując wewnątrz chrześcijańskie kontrowersje religijne
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oraz  sygnalizując  pierwsze  dzieła  sztuki  i  architektury  chrześcijańskiej  (IV  w.);  a

następnie przez okres krzepnięcia i dzielenia się chrześcijan u władzy oraz rozwój

kultu  męczenników  (V  w.);  po  panowanie  wizygockie  i  ówczesne  kwestie

wyznaniowe,  znaczenie  kultu  męczenników  oraz  zarys  wizygockiej  architektury  i

sztuki  (VI-VII  w.).  Metodologicznie  cały  ten  zarys  jest  zrobiony  dobrze,  choć

merytorycznie, z już wspomnianych powodów, nie jestem w stanie go ocenić. Jedyne

moje  zastrzeżenie  budzą  załączone  mapki  półwyspu  Iberyjskiego  odnośnie  tych

okresów,  bo  są  niestety  nieczytelne,  a  byłyby   bardzo  pożyteczne,  gdyby  były

większe i wyraźniejsze.

Do  II.  rozdziału  pracy,  reasumującego  stan  badań  nad  miejscami  kultu

męczenników,  nie  mam  również  większych  zastrzeżeń.  Przeciwnie  na  uznanie

zasługuje rozpoczęcie tego rozdziału od przypomnienia pamięci o tych miejscach w

kronikach  arabskich.  Szkoda  tylko,  że  jest  to  bardzo  krótkie  przypomnienie,

mieszczące się na jednej stronie tekstu. Znacznie dokładniejszy jest następny zarys

odkryć miejsc kultu męczenników dokonanych przez pasjonatów i dyletantów w ciągu

400 lat (XVI-XIX w.). W następnych podrozdziałach Autorka sensownie zarysowała

oddzielnie stan badań epigraficznych, hagiograficznych i archeologicznych odnośnie

miejsc  kultu  męczenników.  O  ile  nic  nie  mogę  powiedzieć  na  temat  dwóch

pierwszych z tych zarysów, o tyle przedstawienie historii odkryć archeologicznych w i

to w całym XX w. i początku obecnego stulecia na 12 stronach pracy wydaje mi się

zbyt pobieżne i nie zawsze adekwatne z tym, czy odkryto w danym miejscu: nikłe

ślady architektury,  czy duży kompleks, w tym zawarcie w sumie na jednej stronie

tekstu (ss. 79-80, 87) dwóch etapów odkryć ogromnej nekropoli nad rzeką Francoli w

Tarragonie z dwiema bazylikami, setkami grobów i co najważniejsze z epigraficznym,

bardzo prawdopodobnym, dowodem na kult św. Fruktuozusa. Można jednak zarys

odkryć  archeologicznych  zaakceptować,  jeśli  intencją  Autorki  było  zachowanie

równowagi  z  równie  pobieżnie  potraktowanymi  wcześniejszymi  zarysami  historii

badań epigraficznych i hagiograficznych.

Jeśli  chodzi  o  III.  rozdział  dysertacji  -  stanowiący meritum badawcze Anny

Zimnowodzkiej, to trzeba z uznaniem docenić to wszystko, co udało się Jej zebrać z

materiału źródłowego, bo jest on, wbrew pozorom, nierówny i pełen luk, ale za to

często omawiany w literaturze przedmiotu. Jednak odnośnie samej prezentacji tego

różnorodnego  materiału  miałabym  pewne  zastrzeżenia.  Najpierw  na  14  stronach
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Autorka  przedstawiła  źródła  pisane podzieliwszy je  bardzo sensownie  na siedem

grup:  opisy  męczeństwa  (passiones),  poematy,  żywoty  (vitae),  kroniki,  kanony

kościelne, listy świąt i kalendarze oraz wreszcie same epistoły. Wydaje mi się, choć

moja wiedza w tym zakresie jest ograniczona, że jest to wyczerpująca i kompletna

lista  źródeł  pisanych,  a  ich omówienie zostało  także zrobione poprawnie.  Jednak

źródła te zostały tutaj tylko omówione, cytatów z tych tekstów brak, nie mówiąc już o

tym,  żeby były  one zacytowane  po łacinie.  Sądzę,  że w naukowym opracowaniu

cytowanie źródeł jest  konieczne, bo tylko ich dosłowne przytoczenie mogłoby być

pomocne  dla  interpretacji  źródeł  archeologicznych,  które  Autorka  prezentuje  w

dalszym ciągu swojej narracji. Dotyczy to szczególnie Prudencjusza, pochodzącego

z antycznej Hispanii i jego poematów Peristephanon, które odnoszą się do rodzimych

męczenników. To samo zastrzeżenie miałabym także w stosunku do następnej grupy

źródeł  epigraficznych,  zrekapitulowanych  zaledwie  na  9  stronach,  których  część

zajmują mało czytelne fotografie inskrypcji  (19 sztuk). Temu generalnemu brakowi

transkrypcji tekstów towarzyszy jednak jeden znamienny wyjątek. Chodzi o fragment

inskrypcji  z  Bazyliki  Południowej  w  Tarragonie,  odczytywany  przekonująco  jako

zawierający imię tamtejszego głównego męczennika Fruktuozusa (ss. 113, podobnie

na s.  223).  Szkoda zatem, że reszta inskrypcji  jest  w tym rozdziale tylko  ogólnie

omówiona,  aczkolwiek  w sensownym układzie czterech grup:  teksty dedykacyjne,

podpisane przedmioty wotywne, epitafia i varia. 

Interpretacji źródeł archeologicznych Autorka na szczęście poświęca najwięcej

miejsca (ss.115-167). Stosuje tutaj układ topograficzny według prowincji w diecezji

Hispanii z  czasu  panowania  Dioklecjana  na  przełomie  III  i  IV  wieków:  Baetica,

Carthaginensis, Gallaecia, Lusitania i Tarraconensis. Omówienie pozostałości miejsc

kultu męczenników w każdej z tych prowincji rozpoczyna od stolicy danego regionu.

Jest to najbardziej bezpieczny podział i jedyny możliwy tok narracji, bo każda inna

klasyfikacja byłaby nieprzekonująca, np. chronologiczna, czy to od zabytków najlepiej

zachowanych lub najbardziej prawdopodobnie interpretowanych do najmniejszych i

w ogóle niepewnych resztek kultu męczenników. Tak więc pierwsze miejsce w ciągu

interpretacyjnym zabytków zajmuje Kordoba w Baetice, gdzie jednak zarówno to, co

w małej  części  budowli  odkopano pod meczetem Omajadów z architektonicznymi

detalami  wizygockimi,  jak  i  rozmaite  groby  odkryte  w  różnych  innych  częściach

miasta nie dają się pewnie zinterpretować, jako ślady kultu męczenników. Tylko bliżej
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nieokreślony relikwiarz i inskrypcja dedykacyjna na towarzyszącej mu kolumnie (s.

60,  118 il.  9),  znalezione w XVI  w.  pod kościołem San Pedro  stanowiłyby  jakąś

wskazówkę, ale w dysertacji  nie zostały dokładniej zanalizowane, a inskrypcja nie

jest przytoczona. Podobnie szkoda, że nie wiadomo, jaką treść miało epitafium bp.

Lampadiusa z połowy VI w. znalezione przy lub w trikonchalnej budowli G w dzielnicy

Kordoby o nazwie Cercadilla, w otoczeniu innych grobów i zabudowań pałacowych,

bo z tego co Aurorka przy tej okazji przytoczyła (ss. 119-120,173) wcale nie wynika,

że tutaj  był  czczony św.  Acisklus, jak chcieliby niektórzy badacze hiszpańscy,  co

zresztą  Aurorka  w  dalszej,  katalogowej  części  swojej  dysertacji  też  przytomnie

podważa (s.  173).  Przy tej  okazji  zakwestionowałabym również Jej  interpretację -

powtarzającą się zresztą kilkakrotnie w pracy - odnośnie odkrytego tam fragmentu

marmurowego blatu  stołu,  określonego jako blat  ołtarza  kościelnego.  Takie  stoły,

zwłaszcza  stojące na jednej  nodze,  mogły mieć  w ówczesnych  kościołach różne

zastosowanie:  do  składania  ofiar,  szat  i  sprzętów liturgicznych  i  jeśli  nie  zostały

odkryte w centrum prezbiterium przy innych śladach po ołtarzu, to takiego fragmentu

blatu o nieokreślonym pochodzeniu nie można przypisać ołtarzowi, którego z kolei

nie można wiązać z kultem jakiegokolwiek męczennika, jeśli  nie ma przy/pod nim

śladów loculusa, relikwiarza lub imiennej inskrypcji. Podobne zastrzeżenie miałabym

też  do  pozostałości  tzw.  Bazyliki  w  Alcala  de  los  Gazules  (s.  123  z  całkiem

nieczytelnym planem), czy do kilkufazowo wzniesionej  budowli  w Sewilli  (s.  124),

gdzie w obu przypadkach mamy co prawda z pewnością do czynienia z budowlami

cmentarnymi.  Jednak  wcale  nie  jest  pewne,  czy  tamtejsze  groby  związane  były

pierwotnie  z  kultem męczenników.  Samo zagęszczenie grobów,  tzw.  tumulatio to

zbyt wątła wskazówka. Zresztą niemal wszystkie zaprezentowane w tym rozdziale

ślady po  większych  budowlach,  czy  mniejszych  mauzoleach  znajdujących  się  na

antycznych nekropolach, ewentualnie pod lub w okolicy dzisiejszych kościołów czy

katedr – np. w Walencji (128-134) - nie wskazują wyraźnie na obecność tamże kultu

konkretnych  męczenników.  Można tylko  to  przypuszczać,  ale  w ramach hipotezy.

Przypadek Walencji – stolicy prowincji Carthaginensis – jest bardzo ciekawy i dobrze,

że mgr Zimnowodzka dokładniej zajęła się omówieniem nekropoli z VI-VII wieków w

okolicach  tamtejszej  katedry.  Przede  wszystkim  groby  w  nieodległym  odeń

mauzoleum na planie krzyża niewątpliwie zasługują na uwagę, zwłaszcza jeśli jeden

z  nich  miał  epitafium bp.  Justyniana  pochowanego  w  połowie  VI  w.  Szkoda,  że

Autorka treść tego epitafium umieściła w przypisie (s. 134, n. 551), a nie w tekście
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pracy,  choć tym razem tekst został zacytowany,  jak należy,  po łacinie. Jego treść

wskazuje  bowiem  na  specjalne  oddanie  biskupa  św.  Wincentemu,  głównemu

męczennikowi tego miasta, być może tutaj niedaleko pochowanemu lub czczonemu

w sprowadzonych relikwiach. W Walencji ten męczennik był zresztą otaczany czcią

według źródeł pisanych nie tylko tam, gdzie go pochowano, ale też tam, gdzie go

więziono, choć identyfikacja tego więzienia jest mniej przekonująca (ss.193-195). W

prowincji Lusitanii naczelne miejsce zajmuje Merida i to co odkryto pod bazylika św.

Eulalii. Chodzi tu szczególnie o trzy mauzolea z uprzywilejowanymi pochówkami i ze

specjalną dekoracją, zwłaszcza mauzoleum nr 25 pod prezbiterium i mauzoleum nr

28  w  nawie  głównej,  które  przebudowano  na  kryptę  nr  29  (nie  jest  jasno

przedstawiona ta ostatnia zależność). Jednak w którym z tych mauzoleów miano by

pochować męczennicę, patronkę dzisiejszego kościoła, nie da się dziś już stwierdzić,

czego zresztą Autorka na szczęście nie robi. Tylko znów szkoda, że nie przytacza

inskrypcji  nagrobnych,  w  tym  archidiakona  Eleuteriusa  z  pokrywy  sarkofagu  w

mauzoleum  nr  28.  Mimo  to  prawdopodobieństwo,  że  w  którymś  z  tych  grobów

męczennica została pochowana jest duże, w każdym razie bazylika z nową kryptą

pod/przed  prezbiterium stanęła  tutaj  już  w  V  w.  Największym  kompleksem kultu

męczenników  hiszpańskich  i  to  potwierdzonym  znalezionym  in  situ fragmentem

inskrypcji jest niewątpliwie zespół dwóch bazylik na nekropoli zachodniej Tarragony

stolicy prowincji  Tarraconensis.  Chodzi  tutaj  – jak już wyżej  wspomniano -  o św.

Fruktuozusa oraz jego diakonów Auguriusza i Eulogiusza. Obie te bazyliki leżą nad

rzeką Francoli  powstały  na początku i  w końcu V wieku,  stąd nie  wydaje  mi  się

właściwe, nazywanie Francoli tylko jednej, czyli  Południowej  bazyliki,  z pewnością

większej (choć w pracy brak wymiarów) i starszej od bazyliki Północnej, wreszcie tym

razem z bardzo dużym prawdopodobieństwem wzniesionej nad miejscem pochówku

i  kultu  wspomnianych  męczenników.  Autorka  należycie  to  podkreśliła,  choć  opis

całego tego ogromnego kompleksu nie jest w pełni zrozumiały i jasny. Lepiej zostało

przedstawione miejsce męczeńskiej śmierci tych męczenników na arenie amfiteatru

w Tarragonie, gdzie w końcu VI w. wzniesiono mały kościółek z baptysterium. Tu

głównym źródłem pisanym jest VI hymn z  Peristephanon Prudencjusza, szkoda że

zacytowany tylko fragmentarycznie (s. 221) w części katalogowej dysertacji. Co do

dalszej  prezentacji  miejsc  kultu  męczenników w tej  samej  prowincji,  czyli  według

tradycji św. Feliksa w Geronie i św. Engracii w Saragossie to, na uznanie zasługuje

fakt,  że Autorka nie  upiera się,  aby traktować reliefowe sarkofagi  chrześcijańskie
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(rzymskiej produkcji z IV w.) za pewne pierwotne miejsca pochówków tych świętych.

Interesującym  znaleziskiem  z  Saragossy  byłaby  tutaj  kamienna  forma  ampułki

pielgrzymiej (s. 165n, il.105), ale jako pojedyncze i odosobnione odkrycie z teatru,

bez znanego kontekstu archeologicznego nie przedstawia jakiejkolwiek wartości dla

opracowywanej przez Autorkę problematyki, wbrew Jej intencji i interpretacji (por. s.

240).

Ostatni  IV.  rozdział  dysertacji  jest  w  mojej  ocenie  najlepszy  i  jego  treść

odpowiada w pełni tytułowi:  Miejsca kultu męczenników na półwyspie iberyjskim w

świetle źródeł  pisanych i  archeologicznych.  Anna Zimnowodzka zebrała tu  razem

wszystkie wcześniej podane informacje dotyczące omawianych zabytków i wreszcie

dokładniej  zaprezentowała  konkretne  źródła  pisane  wprawdzie  cytując  je

wyrywkowo. W omawianiu źródeł archeologicznych nie uniknęła natomiast czasami

powtórzeń z fragmentami rozdziału III. Jednak, co najważniejsze, wykazała się tutaj

należytą  ostrożnością  oraz  krytycznym  sceptycyzmem  w  interpretacji  większości

budowli lub ich szczątków, jako faktycznych miejsc pochówków danego męczennika

lub męczennicy. Układ tej prezentacji, stanowiącej rodzaj katalogu, jest taki sam jak

w III. rozdziale pracy, tzn. według prowincji od Baetiki do Tarraconensis. Treść zaś

tych swoistych kart katalogowych jest spójniejsza, jaśniejsza i bardziej zrozumiała niż

zawartość  wcześniejszego rozdziału dysertacji.  Każdą taką kartę  katalogu kończą

krótkie  i  logiczne „podsumowania”  danego obiektu oraz wyraźnie  wyartykułowane

„hipotezy”  interpretacyjne.  A  na  końcu  tych  kart  Autorka  zgromadziła  w  każdym

przypadku ogromną bibliografię dotyczącą danego zabytku lub większego kompleksu

zabytków. 

Niestety  w  Zakończeniu swojej  dysertacji  Autorka  odchodzi  od  powyższej

ostrożności w konkluzji interpretacji zgromadzonego i bardzo różnorodnego materiału

badawczego, w którym najbardziej koherentną grupę źródeł, najwięcej wnoszących

informacji do omawianej problematyki, stanowią jednak źródła pisane. Trochę wydaje

mi się, że jednak nie zostały one w pełni wykorzystane, mogę się jednak w tej kwestii

mylić, bo nie jestem ani filologiem ani historykiem Kościoła. Źródła archeologiczne,

pochodzące z różnych wykopalisk, przeprowadzanych w „żywych” do dziś miastach o

ciągłej  zabudowie,  nie  są  jednoznaczne  i  niewątpliwe.  Wyjątki  tutaj  stanowią  :

Tarragona z dwoma miejscami kultu św. Fruktuozusa z V wieku, Merida z wielce

prawdopodobnym miejscem pochówku i kultu, a potem wyrosłą nad nimi bazyliką św.

7



Eulalii w tym samym stuleciu oraz Walencja z ewentualnym grobem św. Wincentego

pod lub obok katedry. Niestety w miastach europejskich, w których istnieje ciągłość

chrześcijaństwa  i  nieprzerwane  następstwo  zabudowy,  wyniki  wykopalisk

archeologicznych  nie  mogą  być  nigdy  jednoznaczne.  Odróżnia  to  hiszpańskie

najstarsze miejsca kultu świętych od loca sanctorum w niedalekiej Afryce Północnej,

które wzorowo opracowała wspomniana na początku recenzji Yvette Duval, a także

od  miejsc  kultu  relikwii  w  Syrii,  Palestynie  i  na  Cyprze,  które  –  jako  miejsca

pochodzenia  tamtejszych  relikwiarzy  niedawno  zebrała  i  zanalizowała  Marie  –

Christine  Comte  (Les  reliquaires  du  Proche-Orient  et  de  Chypre  à  la  période

protobyzantine  (IVe -  VIIIe siècles).  Formes,  emplacements,  fonctions  et  cultes,

Turnhout 2012). W obu tych regionach wykopaliska w miastach czy na cmentarzach

porzuconych  lub  zniszczonych  jakimś  jednorazowym  kataklizmem  mają  szansę

owocnego dokopania się  do śladów początku kultu  chrześcijańskiego.  Niestety  w

Hiszpanii  nie  jest  to  możliwe  i  praca  doktorska  mgr  Zimnowodzkiej  dobrze  to

unaoczniła i taki wynik pozornie negatywny jest też sukcesem naukowym. Autorka

zapoznała się z ogromną literaturą tak ogólną historyczną,  jak i  specjalistyczną z

zakresu  archeologii  chrześcijańskiej  i  hagiografii,  publikacjami  wielojęzycznymi  i

przede  wszystkim  hiszpańskimi,  czasem  o  lokalnym  zasięgu  oraz  w  Polsce

niedostępnymi.  Imponująca  jest  bibliografia  zamykająca  dysertację  (ss.  253-286).

Bibliografię  tę  Autorka  prawidłowo  usystematyzowała  w  grupach:  tekstów

źródłowych: passiones, poematy, vitae, kroniki, kanony synodalne, kalendarze i listy;

publikacji inskrypcji; tekstów arabskich oraz literatury ogólnej i przedmiotu.  Gorzej

jest  z  ilustracjami,  które w dużej  części  są za małe,  niewyraźne,  mało czytelne i

pozbawione objaśnień czy legend. Natomiast bardzo pożyteczny jest końcowy aneks

zawierający:  Listę imion męczenników hispano-rzymsklich i wizygockich czczonych

na półwyspie Iberyjskim (IV-VIII  w.).  Natomiast aneks II,  a) zatytułowany:  Miejsca

kultu męczenników  hispano-rzymsklich  i  wizygockich  czczonych  na  półwyspie

Iberyjskim (IV-VIII w.) jest zrobiony na wyrost, gdyż - zgodnie z moimi powyższym

wątpliwościami - nie wszystkie wyszczególnione w tej tabeli miejsca zostały de facto

tak  zidentyfikowane.  Poza  nr  4  z  ewentualnymi  relikwiami  św.  Wincentego

przeniesionymi  do  katedry  w  Walencji,  mauzoleum nr  9  z  sanktuarium Eulalii  w

Meridzie  oraz  i  11  z  najpewniejszymi  miejscami  kultu  Fruktuozosa w Tarragonie,

imienna identyfikacja reszty wymienionych w tej tabeli loca sanctorum jest wyłącznie

hipotetyczna.  Co  do  aneksu  II.  b)  pt.  Miejsca  znalezienia  zabytków  ruchomych
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związanych z kultem męczenników hispano-rzymsklich i wizygockich czczonych na

półwyspie Iberyjskim (IV-VIII  w.) nie mam żadnych zastrzeżeń, bo tak jak ostatni,

analogiczny,  krótki  podrozdział  IV.  rozdziału  pt.  Inne  świadectwa  związane  z

miejscami  kultu (ss.  244-246)  mówi  nam  tylko  o  obecności  kultu  męczenników

głównie w prowincji Baetica, tym razem poświadczonego zabytkami ruchomymi, czyli

inskrypcjami, niestety też tylko ogólnie wymienionymi, a nie zacytowanymi.

W każdym razie najlepiej oceniam dwa pierwsze rozdziały oraz IV. rozdział

pracy doktorskiej mgr Zimnowodzkiej i jestem pod wrażeniem ogromnego wkładu Jej

pracy badawczej. A wynik tej pracy, że nie udało się Autorce w pełni i pozytywnie

dowieść, gdzie konkretnie i w jaki sposób zaczynali być czczeni męczennicy hispano-

rzymscy i wizygoccy na półwyspie Iberyjskim oraz w jakiej formie ten kult się rozwijał

w IV-VIII stuleciu, jest również sukcesem naukowym. 

Zatem podsumowując powyższą,  miejscami krytyczną,  ocenę tej  dysertacji,

ale również po głębokim rozważeniu jej niedostatków i zalet, stwierdzam, że praca

mgr  Anny  Zimnowodzkiej  odpowiada  podstawowym  wymogom  stawianym

rozprawom doktorskim i  wnioskuję, aby na jej  podstawie dopuścić doktorantkę do

publicznej obrony. 

Prof. Dr hab. Elżbieta Jastrzębowska
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